PROTOKÓŁ Nr XVII/2016
sesji Rady Miejskiej w Praszce
w dniu 16 czerwca 2016 roku w godz. 1000 - 1320
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny
Pan Franciszek Ratajski – Prezes Spółki DUON Praszka
Pan Marek Zierhoffer – Członek Zarządu Spółki DUON Praszka
Pan Artur Krzemiński – Kierownik –DUON Praszka
Pan Ryszard Szymański – Prezes PPU GOSKOM Sp. z o.o. Praszka
Sołtysi 9 osób/ wg listy obecności /
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
gminy za rok 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia flagi .
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016.
17. Zapytania i wolne wnioski
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:

Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych
radnych na XVII/2016 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych, zatem
obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: Przedstawicieli Spółki DUON Praszka, sołtysów,
burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który
otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji i zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad.
Pan Jarosław Tkaczyński przedstawił wniosek, by wprowadzić do porządku obrad dwa
dodatkowe punkty:
- podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki,
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego
porządku obrad .
Uwag nie zgłoszono.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Radnych o przegłosowanie wniosku
Burmistrza o wprowadzenie zmiany w porządku obrad tj. wprowadzenie dodatkowych punktów:
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie
miasta Praszki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
Następne punkty otrzymają kolejne numery.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Burmistrza.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie porządku obrad.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni
jednogłośnie przyjęli porządek obrad .
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Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
gminy za rok 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia flagi .
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie
miasta Praszki.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
Zapytania i wolne wnioski
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Ad. 3
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XVI/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 maja 2016 r. wyłożony był do wglądu w biurze
Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.
Nie wniesiono do protokołu uwag. Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół Nr XVI/2016 z dnia 12
maja 2016 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 Mieczysław Noga
- Pan Tadeusz Patyk
- Pan Grzegorz Jabłoński
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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 Mieczysław Noga - Przewodniczący
- Pan Tadeusz Patyk
- Pan Grzegorz Jabłoński
Ad 5.
Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności
za okres między sesjami Rady Miejskiej .
Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres od
13 maja 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział na pytania radnych o remonty dróg. Jesteśmy już po
przetargach i są oszczędności. Jutro będzie kolejny przetarg i jak będą oszczędności to będziemy
realizować te rzeczy, które radni zgłaszali do remontu .
Nie było więcej pytań ani uwag do przedstawionej informacji.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję zostali
zaproszeni przedstawiciele Spółki DUON Praszka. Poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu
dotyczącego Spółki DUON.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że chodzi o gazyfikację innych miejscowości w
gminie Praszka. Sołtysi zwracali się do niego z pytaniami, czy jest możliwość doprowadzenia gazu
do innych miejscowości w gminie. Dlatego zaproszeni zostali na dzisiejszą sesję Prezes i Członek
Zarządu Spółki DUON by się wypowiedzieli w tym temacie.
Pan Marek Zierhoffer – Członek Zarządu Spółki DUON podziękował za zaproszenie na sesję.
Poinformował, że Spółka DUON Praszka przejęła sieć gazową, która ma zabezpieczyć potrzeby
odbiorców. Spółka jest firmą prywatną sprzedającą gaz i wiadomo, że liczą się dla niej zyski ze
sprzedaży gazu. Co roku na terenie Praszki i Gorzowa Śl. jest wykonywanych ok. 20 przyłączy.
Spółka stara się na wszystkie wnioski odpowiadać pozytywnie, gdyż w interesie spółki leży aby
pozyskać jak największą liczbę odbiorców gazu. Każdy wniosek o przyłączenie do sieci musi być
rozpatrzony, a jeśli jest odmowa, to jest to z przyczyn technicznych lub ekonomicznych. O każdej
odmowie spółka musi zawiadomić Urząd Regulacji Energetyki /URE/. Co do możliwości
rozbudowy sieci w innych miejscowościach, to muszą zostać oszacowane nakłady na inwestycję i
perspektywa przyłączy takiej liczby odbiorców, by zapewnić zwrot nakładów. W miejscowości
Rozterk przyłączyło się 7 odbiorców i to zwróciło nakłady. W przypadku innych miejscowości
trzeba przeprowadzić ankietyzację i jeżeli będzie odpowiednie zainteresowanie, to będzie robiona
sieć. Poprosił, by w tej sprawie kontaktować się z Panem Arturem Krzemińskim. To wszystko w
perspektywie długoterminowej będzie korzystne, bo ceny gazu spadną.
Pan Edward Szaniec zapytał ile razy spadła cena gazu dla odbiorców w Praszce, bo jak wiemy
ceny gazu znacznie spadły o ok. 40%.
Pan Marek Zierhoffer wyjaśnił, że cena gazu w Praszce nie spadła, gdyż jest ustalona taryfa,
która dopiero jesienią się zmieni i będzie nowa cena 2,20 zł za 1 m 3 gazu. Znacznie spadły ceny
gazu, ale dla odbiorców hurtowych. Odbiorcy indywidualni w ramach PGNiG nie mają obniżki, są
to ceny stałe.
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Pan Bogusław Łazik
odniósł się do sprawy budowy kotłowni przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Praszce, czy DUON prowadzi ze Spółdzielnią jakieś rozmowy.
Pan Marek Zierhoffer poinformował, że kiedy była propozycja budowy kotłowni
przyblokowych, to DUON zaproponował obniżkę taryfy na ciepło. Na razie w jednej kotłowni
przeprowadzono inwestycję, która dała 8% obniżki ceny ciepła. Jeśli będzie gwarancja odbioru
ciepła to wówczas będzie obniżka ciepła na terenie całej Praszki, dla wszystkich. Spółka DUON jest
w 1/3 własnością gminy. Jeśli ta spółka upadnie to firma DUON sobie poradzi, ale gmina będzie
miała problem.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że Gmina nie ma wpływu na działalność Spółdzielni
Mieszkaniowej i nie może zmusić Spółdzielni do pozostania odbiorcą ciepła w perspektywie 5 czy
10 lat, bo to już poszło za daleko. Mamy jeszcze szkoły i inne jednostki gminne, które są podłączone
do sieci, co z nimi będzie.
Pan Zierhoffer odpowiedział, że też trzeba będzie wybudować kotłownie przy tych obiektach, a
gaz będzie nadal dostarczany.
Pan Henryk Łowejko zapytał, w jakim promieniu możliwe jest podłączenie się do sieci, jeśli
chodzi o inne miejscowości, jakie to będą koszty i ilu tych odbiorców musiałoby być.
Pan Zierhoffer odpowiedział, że to będzie indywidualna kalkulacja dla każdej miejscowości, bo
może być inne zużycie, jeśli np. w danej miejscowości będzie przedsiębiorstwo. Jest realne zrobić
symulację.
Pan Arkadiusz Kościelny zapytał, czy jest zrobiona symulacja kosztów ciepła z węgla i z gazu.
Pan Artur Krzemiński odpowiedział, że do wyprodukowania 1 GJ potrzeba 30 m3 gazu.
Pan Sławomir Trawiński zapytał, czy jeśli Spółdzielnia wybuduje kotłownie to DUON będzie
dostarczał gaz.
Pan Zierhoffer odpowiedział, że musi być złożony wniosek i jeśli Spółdzielnia złoży wniosek o
przyłączenie do sieci to będzie wydana decyzja.
Pan Bogusław Łazik podziękował Panu Markowi Zierhoffer za wyjaśnienia i stwierdził, że to
od mieszkańców będzie zależeć, czy będą chcieli się podłączyć do sieci.
Pan Marek Zierhoffer dodał, ze wszystkie kotłownie do 1 MW będą objęte opłatą za emisję
spalin, chodzi o ograniczenie nieekologicznych spalin. Wnioski o podłączenie do sieci mogą składać
wszystkie miejscowości. W przypadku wątpliwości zawsze służy informacją.
Ad.6 -7
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że
zgodnie z ustawą o finansach publicznych w procedurze udzielania absolutorium Burmistrzowi
Praszki za ubiegły rok Rada ma obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz
sprawozdania finansowego gminy za 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przypomniał
procedurę udzielania absolutorium Burmistrzowi. Zgodnie z art. 18a ust 3 i art. 28a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym Rada podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady po:
1/ rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
2/ zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015 r.,
3/ zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
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4/ zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
5/ dyskusji
6/ głosowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi
7/ podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący obrad poinformował, że na dzisiejszą sesję przygotowane są dwa projekty
uchwał:
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2015 rok,
2/ w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Praszka za 2015 rok Burmistrz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu oraz przekazał Radzie Miejskiej w Praszce w dniu 23 marca 2016 r. /sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu/. W dniu 27 kwietnia 2016 roku Burmistrz przedłożył Radzie
Miejskiej w Praszce sprawozdanie finansowe gminy Praszka za 2015 rok.
Sprawozdania były szczegółowo analizowane na posiedzeniach komisji stałych, a w szczególności
przez Komisję Rewizyjną. Poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinie dotyczące
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Praszka i sprawozdania finansowego za 2015 r.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili kolejno opinie komisji dot.
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2015 rok i sprawozdania finansowego
gminy za 2015 r.
- Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2015 r.
- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
jednogłośnie
zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe
gminy za 2015 r.
- Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2015 r.
- Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za
2015 r.
- Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2015 r. / Protokół Komisji Rewizyjnej Nr
18/2016 z dnia 18 maja 2016 r./.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 25 kwietnia
2016 r. otrzymaliśmy Uchwałę nr 97/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2015 rok. Odczytał w/w uchwałę i stwierdził, że opinia jest pozytywna /uchwała stanowi
załącznik do protokołu/.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
15 Radnych /15 za projektem uchwały/, zatem Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr
121/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2015 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
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Następnie Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Pan Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 05 maja 2016 r. dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych
ulg, umorzeń i zwolnień za 2015 r. oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy , a w
dniu 18 maja 2016 r. analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe
gminy za 2015 rok. Odczytał protokoły komisji, a następnie przedstawił Uchwałę Nr 1/2016 w
sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki /Protokoły Komisji
Rewizyjnej i uchwała w sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
stanowią załączniki do niniejszego protokołu/.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr 240/2016 z
dnia 10 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 rok – opinia pozytywna
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ .
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na posiedzeniach komisji stałych Rady odbyła się
dyskusja w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki. Zapytał, czy Radni mają
pytania dot. absolutorium i przedstawionego wniosku Komisji Rewizyjnej. Pytań nie było.
Przeprowadzono głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Praszki.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Praszki został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Pan Bogusław Łazik poprosił Komisje Stałe o opinie dotyczące projektu uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2015 rok.
Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że
głosowało 15 radnych / 15 za/, zatem Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr
122/XVII/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik pogratulował Burmistrzowi Praszki uzyskania absolutorium za
ubiegły rok.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Radzie za udzielenie
absolutorium. Stwierdził, że to jest efekt współpracy z Radą. Wyraził nadzieję na dalszą dobrą
współpracę w wykonywaniu tegorocznego budżetu. Podziękował również Pani Skarbnik i
pracownikom Urzędu za pracę włożoną w przygotowanie i realizację budżetu.

Ad 8.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
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Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 123/XVII/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 124/XVII/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Bogusław Łazik powitał przybyłego na sesję Pana Ryszarda Szymańskiego – Prezesa
Spółki PPU GOSKOM i poprosił o krótką informację na temat sytuacji spółki.
Pan Ryszard Szymański poinformował, że podwyżka ceny wody jest niewielka bo 20 groszy i
jest to cena niższa niż średnia cena wody w Polsce. Spowodowana jest wzrostem kosztów stałych,
które wzrosły w ostatnich czterech latach i tak : podatek od nieruchomości o 31 %, amortyzacja o
11%, badania wody 12%, monitoring 27%, materiały 41%. Razem daje to 104% wzrostu kosztów. W
tym czasie zaoszczędzono na energii elektrycznej 40% tj. 170 000-200 000 zł oraz na zamontowaniu
nowych JPS na przepompowniach ok.100.000 zł rocznie. Wykonano inwestycję na ujęciu wody,
która trwała rok, polegająca na zastosowaniu nowego systemu, ponieważ nie było zabezpieczenia i
gdyby wystąpiła awaria, to cała Praszka byłaby rok bez wody. Nowy system ma drugi system na
wypadek awarii. Pozostała jeszcze do zrobienia modernizacja zbiorników. Jest to koszt rzędu 130150 tys. zł. Jeden zbiornik został już wyremontowany, bo był w bardzo złym stanie. Pozostały do
wyremontowania jeszcze dwa zbiorniki. Muszą one mieć środek zabezpieczający przed bakteriami.
Pan Bogusław Łazik podziękował za informację Panu Ryszardowi Szymańskiemu.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 125/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
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Ad 11.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 126/XVII/2016 w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla
grupy 1 odbiorców. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przerwa w obradach – 15 minut.
Ad 12.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 127/XVII/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Strojcu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 13.
Przewodniczący obrad poinformował, że jest pozytywna opinia Komisji Heraldycznej i
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie projektu flagi. Poprosił przewodniczących
komisji stałych o opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia flagi .
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 128/XVII/2016 w sprawie przyjęcia flagi . Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.

Ad 14.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że z inicjatywy Związku Gmin Śląska
Opolskiego gminy województwa opolskiego podejmowały uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa

Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych
w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty. Postanowiliśmy się przyłączyć
do apelu i na dzisiejszej sesji podjąć stosowną uchwałę. Poprosił o opinie Komisje Stałe Rady.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
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Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 129/XVII/2016 w sprawie w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa
Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 15.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 130/XVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 16.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinie dotyczące projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016. Dodał, że po rozpatrzeniu
projektu uchwały na posiedzeniach komisji stałych zastały uwzględnione uwagi i dzisiaj jest
przedstawiony nowy tekst uchwały.
Pan Jarosław Tkaczyński wniósł jeszcze jedną poprawkę, by w rozdziale VI pkt 2 otrzymał
brzmienie „ 2) zadania związane z upamiętnieniem okresu walk o niepodległość i niezależność
Polski”.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały z wprowadzonymi poprawkami jednogłośnie
pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że większością
głosów ( 14 za, 1 wstrzymujący) została podjęta uchwała Nr 131/XVII/2016 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 17.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinie dotyczące projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
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Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 132/XVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w
obrębie miasta Praszki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 18
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o opinię dotyczącą projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
omawianej uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie
została podjęta uchwała Nr 133/XVII/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 19. Zapytania i wolne wnioski
Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Pomocy Społecznej przedstawiła wniosek komisji o ponowne przeanalizowanie warunków
wykonania planowanego zadania dostosowania do wymogów p.poż budynku przedszkola w
Kowalach i związanych z tym wydatków. Radni sugerują alternatywne rozwiązanie – adaptację
szkolnych sal lekcyjnych na parterze budynku szkoły na sale zajęć przedszkola.
Pan Krzysztof Spodzieja stwierdził, że dobudowanie klatki schodowej w przedszkolu w
Kowalach wynika z przepisów p.poż. Budynek przedszkola w Kowalach nie spełnia wymogów
p.poż. i to musi zostać zrobione. Uważa wniosek Komisji Oświaty za absurdalny, gdyż przepisy
oświatowe mówią o wymogach, pomieszczenia na parterze muszą mieć osobne wejścia. Rada
przyjęła do realizacji to zadanie zapewniając środki w budżecie na ten cel. Nie rozumie dlaczego
teraz jest taki wniosek. To oznacza ryzyko nie wykonania tej inwestycji.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że 27 czerwca br. mają zapaść decyzje w sprawie organizacji
systemu szkolnictwa i może się wiele zmienić.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że wniosek Komisji nie mówi o
wstrzymaniu inwestycji, tylko o przeanalizowanie zasadności tej inwestycji. Sprawa jest taka, że
trzeba dostosować budynek przedszkola do wymogów p.poż., ale jeśli chodzi o parter to zmiana
użytkowania też będzie wymagała spełnienia wymogów p.poż. Tak było w przedszkolu w Ganie i to
też będzie kosztować ok. 200 tys. zł. Jeśli nawet to przedszkole będzie funkcjonować do 2019 r. to i
tak musimy to wykonać. Po przetargu może się jednak okazać, że nie będzie to aż taka kwota.
Pani Grażyna Sołtysiak wyjaśniła Panu Krzysztofowi Spodziei, że wniosek przedłożony
został teraz ponieważ komisja była na przeglądzie szkół i stąd pojawił się ten temat.
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Pan Bogusław Łazik stwierdził, że od 20 lat jest tam w Kowalach niezgodność z przepisami
p.poż. Tu jest troska komisji, bo nawet jeśli ta inwestycja będzie zrobiona to te sale i tak są za małe
na piętrze, lepiej byłoby dzieciom na parterze , choćby to miało kosztować i 400 tys. zł. Wkrótce
zapadną decyzje w Ministerstwie w sprawie systemu oświaty i jeśli będą klasy 1- 4 to ta inwestycja
będzie niezasadna.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, ze przy ogłoszeniu przetargu
zamieści klauzulę, że możemy się wycofać z przetargu jeśli zaistnieją okoliczności dotyczące zmiany
systemu oświaty.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, czy będzie powołany zespół do przeanalizowania tego
tematu.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, gdyż sprawa została
wyjaśniona.
Pan Józef Pilarski przedstawił wnioski Komisji Budżetowo-Finansowej:
- o wykonanie kosztorysu remontu barierek mostu pieszo-rowerowego na rzece Prosna,
- o wyjaśnienie nie wypełnienia w całości harmonogramu budowy dróg.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział na wnioski. Odnośnie dróg to
jesteśmy po przetargach na wszystkie drogi i z oszczędności zrobimy te, które wycofaliśmy.
Wszystkie propozycje radnych są uwzględnione.
Natomiast odnośnie barierek przy moście to są notorycznie niszczone. Jeśli przejdzie wniosek
złożony przez Obszar Funkcjonalny, to w ramach tego projektu robione będą ścieżki rowerowe i
mosty. Jest na ten cel przewidywana kwota 2.200.000 zł. Ale na to musimy mieć zabezpieczone
środki własne. Może się uda wykonać również ten mostek na rzece Wyderce. Tam jest ewidentna
dewastacja, ale będziemy to wzmacniać, by nie stanowiło zagrożenia.
Pan Józef Pilarski zapytał, czy ścieżka na długości Kowali będzie poprawiona.
Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że tam będzie położony asfalt.
Pan Łukasz Bilski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o opracowanie projektu witacza,
który mógłby być posadowiony w pasie dawnego torowiska kolejowego, będącego w obecnej chwili
w zarządzie Gminy Praszka.
Pan Jan Jarząb zapytał o drogę Stawową w Strojcu, czy nie można byłoby zaliczyć jej do
kategorii dróg gminnych i zwiększyć dofinansowanie.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że mamy dwie możliwości dofinansowania: z
Fundacji Górna Prosna albo ze schetynówek, ale zmieniły się warunki uzyskania dofinansowania i
trudno byłoby zakwalifikować drogę Stawową do tych funduszy. Może uda nam się zrobić to z
własnych środków.
Pani Grażyna Sołtysiak odniosła się do sprawy projektu witacza. Przypomniała, że był
wniosek Związku Partnerskiego z Mutterstadt, by na witaczu była informacja o partnerstwie z
Mutterstadt.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że będzie to uwzględnione.
Pan Henryk Łowejko zapytał, czy jest szansa wykonania witacza.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jest pewna szansa na postawienie witacza.
Pan Sławomir Trawiński zapytał Burmistrza o drogę Przedmość – Zdziechowice, może można
byłoby ją zrobić oraz o rondo na ul. Kaliskiej, kiedy będzie robione.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że przetarg na budowę ronda wygrała Firma
LEWAR, ale kiedy wejdą nie wie.
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Pan Bogusław Łazik zapytał, kiedy będzie basen działać.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że PZU uwzględniło wniosek o odszkodowanie
przyznało 55 tys.zł. Jest projekt odbudowy basenu i będziemy zgłaszać do Starostwa remont basenu.
We wrześniu ma szansę ruszyć i przez rok do generalnego remontu działać. Część rzeczy już tam
zrobiliśmy. Jeśli chodzi o rehabilitację to lada dzień będzie czynna. NFZ nie chciał podpisać
kontraktu, bo musiały być wanny i zakupiono dwie wanny, które są już zainstalowane.
Pan Józef Pilarski poruszył temat budowy zbiornika retencyjnego w gminach Gorzów Śl. –
Praszka. Na ostatniej sesji była przedstawiona informacja dotycząca budowy zbiornika. Nie było
czasu na dokładne omówienie. Ten projekt okazał się szerszy i dużo droższy niż wstępnie to
zakładano i pojawiło się zwątpienie. Burmistrz Praszki po prezentacji opracowanej przez Państwo
Bachowskich złożył pismo z uwagami dotyczącymi opracowania. Zwołana została Komisja
Budżetowo-Finansowa i szczegółowo omówiono wiele spraw. Okazało się, że jak na początku była
mowa o powierzchni zbiornika 70 ha, to zrobiło się teraz 100 ha. Jak na początku była mowa o
koszcie budowy 40 mln zł to koszt projektu wzrósł do 300 mln zł. Pan Bachowski wyjaśnił, że
pierwszy projekt o mniejszej wartości musiał być złożony do maja i to upadło. Teraz pojawiła się
możliwość złożenia projektu hybrydowego opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym tj.
połączenie finansowania z udziałem gmin i biznesu prywatnego i musi być na wartość 300 mln zl.
Pan Pilarski poinformował, że powołany został zespół roboczy i tę informację przekazał
Burmistrzowi Gorzowa Śl. i Panu Bachowskiemu. Pan Tomala – Burmistrz Gorzowa Śl. podjął się
pilotowania projektu, ale jeszcze nie odbyło się żadne spotkanie. Państwo Bachowscy zgodzili się
uwzględnić uwagi Burmistrza Praszki i Komisja Budżetowa wyraziła opinię, że zapłacimy za projekt
30 tys. zł.
Pan Józef Pilarski przedstawił również wniosek, by wydatki powyżej 50 tys. zł przechodziły
przez Radę. Była zgoda na wydatek 30 tys. zł na projekt, bo trzeba było zbadać ten temat. Nie widzi
jednak inicjatywy ze strony Gminy Gorzów Śl.., Praszka zrobiła wszystko co miała zrobić.
Pan Bogusław Łazik zaproponował, by poszerzyć wniosek, czy mamy zamiar wchodzić w
dokumentację techniczną i złożenie wniosku do Unii. Stwierdził, że jest to poważna inwestycja i
musimy się mocno zastanowić nad dalszymi wydatkami. Weszliśmy w ten temat w zasadzie bez
dokładnego rozeznania tematu, ale zmieniły się też warunki jakie musielibyśmy spełnić. Poprosił
Radnych o przegłosowanie wniosku o uzgadnianie z Radą wydatków odnośnie budowy zbiornika.
Radni większością głosów( 13 za i 2 wstrzymujących) przyjęli wniosek.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że trzeba będzie też zmienić porozumienie zawarte z Gm.
Gorzów Śl.
Pani Grażyna Sołtysiak poruszyła sprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Na
poprzedniej sesji była ta sprawa poruszona i reakcja Gminy była natychmiastowa, wprowadzono
dyżury Straży Miejskiej. Wkrótce wrzesień i jest prośba by te dyżury były od 7 30 i godzinę po
lekcjach. Przekazała podziękowania od rodziców.
Pan Tadeusz Patyk zaprosił wszystkich na Spartakiadę Letnią w dniu 26.06.2016r.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał Burmistrza o uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania
Studium zagospodarowania przestrzennego, czy wpłynęło wiele wniosków, czy ludzie będą
poinformowani o zawieszeniu prac nad studium.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że oficjalnie nie zawiesiliśmy prac nad studium.
Czekamy na przepisy nowych ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym i rewitalizacji. W gminach,
które podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do uchwalenia studium Wojewoda Opolski uchylił te
13

uchwały. Na przełomie września i października Wojewoda ma zorganizować spotkanie i może będzie
można w październiku realizować studium. Wnioski ludzi o zabudowę terenów mieszkaniowych na
dzień dzisiejszy musiałyby zostać załatwione negatywnie. Czekamy na interpretacje przepisów.
Ad 20. Sprawy różne.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady
Miejskiej w Praszce:
- pismo OSP Przedmość o partycypację w kosztach organizacji Rewii Orkiestr Dętych. Jest zgoda na
dofinansowanie tej imprezy,
- pismo grupy rodziców o utworzenie klasy I w PSP Nr 4 w Praszce. Pani Grażyna Sołtysiak
poinformowała, że rozmawiała z Panią Wiceburmistrz i jeśli będzie 10-cioro dzieci to będzie
utworzona klasa I. Rodzice ogłosili tę sprawę i na dzień dzisiejszy jest siedmioro dzieci.
Pani Danuta Janikowska wyjaśniła, że dyrektorka szkoły Nr 4 poinformowała , ze liczba dzieci do
klasy I nie wzrosła. To przepisy prane mówią, że do czerwca musimy poinformować rodziców gdzie
będzie utworz0ona klasa I i poinformowaliśmy, że w PSP Nr 2 w Praszce. Dzisiaj byli ci rodzice i
zostali poinformowani, że te dzieci mogą być dowożone do szkoły, jeśli zostaną ustalone godziny
przywozu i odwozu dzieci. Jeśli będą czynne świetlice to te dzieci będą na świetlicy, a potem będą
odwożone przez policję i rodzice muszą mieć tego świadomość.
- życzenia dla Radnych z okazji Dnia Samorządowca od Kierownika Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Oleśnie,
- pismo dot. wzięcia udziału w turnieju radnych w tenisie stołowym w Gorzowie Śl.. Radę Miejska w
Praszce będzie reprezentował Pan Robert Zimnowoda,
- pismo Pani Iwony Gorczyńskiej – skarga na Działalność Burmistrza Praszki. Rozpatrzymy w
sierpniu na sesji Rady,
- pismo rodziców odnośnie młodzików skierowane do MGOKiS w Praszce. W poniedziałek byli
przedstawiciele Klubu MOTOR Praszka i dzisiaj przed sesją zaprosili radnych na spotkanie w m.in.
tej sprawie,
- pisma dot. współfinansowania Muzeum w Łambinowicach spływające z gmin woj. Opolskiego,
- pisma z uchwałami gmin woj. opolskiego dot. dodatku wyrównawczego,
Pan Łukasz Bilski zasugerował , by na sali w Muzeum oraz przy innych okazjach chwalić się
flagą Praszki, która przyjęliśmy.
Pan Jan Jarząb poinformował, że Pan Bogdan Pszenica ze Strojca – właściciel Firmy
Narzędziownia Strojec został nagrodzony Złotą Spinką.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zaprosił wszystkich na imprezy letnie tj:
- na Biesiadę Świętojańską na 17-19 czerwca br.,
- na Rewię Orkiestr Dętych do Przedmościa w dniu 2-3 lipca br.,
- na Dożynki Gminne w Strojcu w dniu 21 sierpnia br,
- na turniej „U Jana” w Rozterku w dniu 10 lipca br.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zachęcił wszystkich do uczestnictwa w tych
imprezach. Poinformował, że następna sesja Rady odbędzie się pod koniec sierpnia br. i życzył
wszystkim miłego odpoczynku urlopowego.
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Ad 18. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce - Pan Bogusław Łazik po wyczerpaniu porządku
obrad wypowiedział formułę „ zamykam XVII/2016 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.
Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Koziołek

mgr Bogusław Łazik
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