PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018
Sesji Rady Miejskiej w Praszce
która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018 roku
w Muzeum w Praszce w godz. 10:00 – 13:00
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.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Sołtysi 6 osób/ wg listy obecności /
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:
Ad.1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę „Otwieram
XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXXVIII/2018 sesji Rady
Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, sołtysów i pracowników Urzędu Miejskiego.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza Praszki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie
z użytkowania na terenie gminy Praszka
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
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 porządek obrad, który przedstawia się następująco:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Burmistrza Praszki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie
z użytkowania na terenie gminy Praszka
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad. 3
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół
z XXXVII/2018 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. wyłożony był do wglądu
w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do
protokołu. Nie wniesiono uwag do protokołu.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół XXXVII/2018 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską
w Praszce.

Ad. 4
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że należy
powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, aby w skład komisji weszli:
- Pan Robert Zimnowoda
- Pan Waldemar Majtyka
- Pan Łukasz Bilski
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 Robert Zimnowoda

- Pan Waldemar Majtyka
- Pan Łukasz Bilski

Ad. 5
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między
sesjami tj. od dnia 28 czerwca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych oraz zebranych sołtysów, czy
mają uwagi lub pytania do przedstawionej informacji.
Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej w Praszce odniósł się do informacji Burmistrza
dotyczącej Budżetu Obywatelskiego z uwagą, że mało jest informacji na jego temat. Radny zwrócił
uwagę, że nie ukazała się żadna informacja w prasie i nie ma umieszczonych plakatów odnośnie
kampanii promocyjnej Budżetu obywatelskiego, która trwa do 21 września.
Pan Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gminy Praszka poinformował, iż kampania dopiero się
rozpoczyna. Na stronie Urzędu Miejskiego w Praszce umieszczono informację oraz zostały wysłane
do lokalnych gazet jednakże nie może odpowiadać za nieopublikowanie jej przez gazety.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zachęcił, aby zapoznać się z dostępnymi
informacjami oraz składać wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego, aby w pełni wykorzystać
środki.
Pan Henryk Łowejko Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał odnośnie przesunięcia środków
finansowych z programu „500+” na program „Dobry start”. Czy przesunięcie oznacza, że może
zabraknąć środków na wypłatę programu „ 500+”?
Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki wyjaśnił, że środki z programu „500+” zostały
przesunięte na wypłątę w ramach programu „Dobry Start” i Gmina Praszka nie dostała dodatkowych
środków przeznaczonych na realizację programu „Dobry Start”. Burmistrz podkreślił, że ma nadzieję,
że nie dojdzie do sytuacji, w której mogłoby zabraknąć środków na realizację programu „ 500+”.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady odnosząc się do informacji Burmistrza odnośnie
zakończenia budowy ulicy Astrów, podziękował Radnym Rady Miejskiej w imieniu swoim, jako
mieszkańca jak i mieszkańców poprzednio budowanych ulic sięgających od ulicy Mickiewicza za
zakończenie inwestycji w tym rejonie Praszki. Podkreślił, że uliczki są bardzo dobrze wykonane.
Ad. 6
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił Burmistrza o
krótkie wyjaśnienie dotyczące zmian wieloletniej prognozy finansowej,
Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki wskazał, jakie najistotniejsze zmiany znajdują się
z projekcie uchwały i z czego one wynikają tj. związane są z inwestycjami dotyczącymi przebudowy i
rozbudowy pływalni krytej w Praszce oraz budowy drogi rowerowej Praszka-Aleksandrów ( zawarte
w objaśnieniach do projektu uchwały).
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 305/XXXVIII/2018 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował obecnego
dyrektora krytej pływalni w Praszce, że inwestycja związana z przebudową i rozbudową pływalni
krytej w Praszce będzie realizowana. Przewodniczący dodał, iż planowane rozpoczęcie inwestycji to
30 września 2018 roku a planowane zakończenie to 30 listopad 2019 roku.
Ad. 7
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Praszka na 2018 rok. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 306/XXXVIII/2018 w
sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie pozbawienia
kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Praszka.
Pan Krzysztof Spodzieja Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał, jaki jest motyw
pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie, dróg wskazanych w projekcie uchwały.
Radny powiedział, iż jego zdaniem wyłączając drogę z użytkowania, droga ta będzie zamknięta.
Ponadto zapytał, w jaki sposób droga pozbawiona kategorii drogi gminnej będzie mogła być ujęta we
wniosku o dofinansowanie.
Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki wyjaśnił, iż droga uzyska status drogi dojazdowej
do użytków rolnych a tylko takie drogi mogą się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy
Praszka.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /14 za / i 1 Radny wstrzymał się od głosu. Rada Miejska w Praszce nie jednogłośnie podjęła
uchwałę nr 307/XXXVIII/2018 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z
użytkowania na terenie gminy Praszka.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Oleskiemu. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 308/XXXVIII/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
Pani Barbara Widera Sołtys wsi Wygiełdów bardzo podziękowała Radnym za przyjęcie ww.
uchwały.
Ad. 10
Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce nakreślił, że skarga złożona
przez skarżącą, której 17 letnia córka, jadąc na rowerze uległa wypadkowi na drodze gminnej łączącej
Kuźniczkę i Ganę, była przekazana na posiedzenia Komisji. Ze skargi wynika, że droga jest w złym
stanie technicznym, co zdaniem skarżącej jest wynikiem nienależytego wykonywania zadań
określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności uchylenie się od ustawowych
obowiązków wynikających z przepisów ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych.
Przewodniczący podkreślił, iż przygotowany jest projekt uchwały uznający skargę, jako
zasadną łamaną przez bezzasadną i Rada Miejska w Praszce musi rozpatrzyć ją w trybie określonym
w statucie gminy Praszka. Uzasadnienie do uchwały jest przygotowane pod kontem bezzasadności
skargi, natomiast w przypadku uznania skargi za zasadną uzasadnienie ulegnie zmianie. Jeżeli Radni
wniosą uwagi do proponowanej treści uzasadnienia i zostaną one przegłosowane, uzasadnienie ulegnie
stosownej zmianie. Przewodniczący podkreślił, że na komisjach stałych Rady Miejskiej w Praszce
Radni mieli dostęp do dokumentacji związanej ze skargą.
Przewodniczący Bogusław Łazik zapytał Radnych czy mają jakieś pytania bądź uwagi
dotyczące przedmiotowej uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja Radny Rady Miejskiej w Praszce powiedział, że jego zdaniem tekst
uzasadnienia nie odpowiada na treść skargi i uważa, że Radni mieli ograniczony dostęp do materiałów
związanych ze skargą gdyż była ona dostępna w zaledwie jednym egzemplarzu na komisję. Radny
przytoczył część tekstu skargi określający obowiązki Pana Burmistrza, a dokładniej, że zgodnie z
ustawą z 21.03.1985r. o drogach publicznych generalnym zadaniem zarządcy dróg jest utrzymanie
drogi w należytym stanie i że na zarządcy drogi ciąży obowiązek szeroko rozumianych prac
remontowych i zabezpieczających oraz przywracających pierwotny stan nawierzchni, których celem
jest poprawa bezpieczeństwa ludzi. Radny podkreślił, że obowiązkiem zarządcy jest zaznaczenie
remontowanych i zniszczonych odcinków drogi poprzez ich oznakowanie przy użyciu znaków
drogowych a na wskazanej w skardze drodze takich znaków nie było. Radny zwrócił uwagę, iż w
gminie Praszka sporo dróg nie jest oznakowanych mimo ich fatalnego stanu technicznego. Radny
zgadza się z faktem, iż Pan Burmistrz podejmował działania mające na celu wyremontowanie
wskazanej drogi oraz że nie wszystkie oczekiwania mieszkańców, co do remontów dróg mogą być
spełniane, jednakże nie zwalnia to Burmistrza z obowiązku oznaczenia uszkodzonych odcinków dróg.
Radny Krzysztof Spodzieja poinformował, iż poszkodowana uzyskała należne odszkodowanie, co
uwiarygadnia fakt zasadności skargi wniesionej przez skarżącą. Radny wniósł również uwagi

dotyczące treści uzasadnienia i niezamieszczeniu informacji o braku oznakowania drogi oraz zapisu,
że wszystkie komisje stał uznały skargę za bezzasadną.
Radny Krzysztof Spodzieja wyniósł o uznanie skargi za zasadną gdyż treść uzasadnienia nie
odpowiada na zarzuty skarżącej.
Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński powiedział, że skarga dotyczyła dwóch aspektów tj.
dbałości o drogi oraz oznakowania zniszczonych nawierzchni. Odnośnie dbałości o drogi Burmistrz
podkreślił, że odbyły się dwa przetargi na remont dróg gminnych, ale bezskuteczne gdyż ceny bardzo
poszły do góry, co uniemożliwia sfinansowanie ich z bieżącego budżetu. Burmistrz zapewnił, iż
zostanie wykonany podział zadań, aby te najgorsze odcinki dróg zostały wyremontowane jeszcze w
tym roku. Pan Burmistrz powiedział, że faktycznie droga nie była oznakowana, ale mieszkańcy
uczęszczający nią, na co dzień bardzo dobrze znali jej stan techniczny. Burmistrz przekazał Radnym,
iż uzyskał informacje, że w mediach społecznościowych rodzina skarżącej informowała o złym stanie
technicznym drogi jeszcze przed wypadkiem. Burmistrz podkreślił, że 17 letnie dziecko uczęszczające
drogą często widzi, jaki jest jej stan techniczny bez względu na to czy jest ona oznakowana czy nie.
Burmistrz podkreślił, że bardzo się cieszy, że poszkodowana dostała odszkodowanie i uważa, że jest to
również zasługą Gminy, która rzetelnie odpowiadała na masę pytań zadawanych przez
ubezpieczyciela. Gdyby odpowiedzi Gminy były by wymijające bądź niejednoznaczne to możliwe, że
odszkodowanie nie byłoby wypłacone w tak krótkim czasie. Burmistrz podkreślał, że nie był
ukrywany faktyczny stan drogi oraz fakt, iż nie była ona oznakowana gdyż zawsze podawał zgodnie
ze stanem faktycznym a drogi gminne podlegają ubezpieczeniu na właśnie takie wypadki i cieszy go
fakt, iż odszkodowanie zostało wypłacone.
Radny Krzysztof Spodzieja podkreślił, iż to ze osoba znała tą drogę nie znosi obowiązku
oznakowania jej. Radny Spodzieja postawił wniosek o przeniesienie rozpatrzenia skargi na następną
sesję w celu zmiany uzasadnienia.
Pan Jan Gędęk Sołtys Wsi Strojec poprosił o zabranie głosu, który mu udzielono i zapytał czy
rozpatrzenie skargi przez Radę Miejską, jako zasadną czy bezzasadną niesie za sobą skutki prawne
dotyczące wypłaty przez Gminę odszkodowania.
Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki wyjaśnił, iż wypłata odszkodowania następuje w
przypadku przyznania się przez Gminę do błędu. Na takie okoliczności Gmina Praszka ma zawarte
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Przewodniczący Bogusław Łazik zapytał Radnych Rady Miejskiej w Praszce, kto jest za
przeniesieniem rozpatrzenia skargi na następną sesję.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /12 za / 2 przeciw i 1 Radny wstrzymał się od głosu. Rada Miejska w Praszce większością
głosów oddaliła wniosek o przeniesienie głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza na następną sesję.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Praszki.
Komisja Rewizyjna nie jednogłośnie uznała skargę za zasadną.
Komisja Budżetowo - finansowa uznała skargę nie jednogłośnie za bezzasadną.
Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy uznała skargę za bezzasadną.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej za bezzasadną.
Komisja Rolnictwa i ochrony środowiska uznała skargę nie jednogłośnie za bezzasadną.

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki.
Pan Przewodniczący Bogusław Łazik poprosił żeby w uzasadnieniu zmienić ostatnie zdanie mówiące,
iż „skarga była przedmiotem posiedzeń komisji stałych rady, które uznały ją za bezzasadną” na zdanie
„skarga była przedmiotem posiedzeń komisji stałych rady”. Poprosił Radnych o głosowanie nad
zmianą ostatniego zdania uzasadnienia.
Radni większością głosów przyjęli treść uzasadnienia.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /11 za / 2 przeciw i 2 wstrzymało się od głosu. Rada Miejska w Praszce większością głosów
podjęła uchwałę nr 309/XXXVIII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Praszki.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
Radny Waldemar Majtyka zauważył, że bez względu na to czy droga byłaby oznakowana czy
nie wypadek pewnie i tak by się wydarzył. Jednakże przy braku oznakowania poszkodowana
otrzymała odszkodowanie, co byłoby niemożliwe w przypadku umieszczenia znaków ostrzegawczych.
Radny Józef Pilarski nie zgodził się z wypowiedzią Radnego Waldemara Majtyki gdyż jego
zdaniem prawo jest po to, aby było przestrzegane. I nie dotyczy to tylko tej drogi, której dotyczy
skarga, ale również każdej uszkodzonej drogi gminnej.
Radny Waldemar Majtyka powiedział, że oczywiście trzeba przestrzegać prawa jednakże dla
samej poszkodowanej brak oznakowania jest korzystniejszy.
Radny Sławomir Trawiński podkreślił, że każdy uczestnik ruchu drogowego winien
dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.

Ad. 11
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Łukasz Bilski złożył wniosek dotyczący upamiętniania rocznicy 100-lecia odzyskania
niepodległości Polski poprzez zasadzenia drzewa tj. dębu w dniu 11 listopada 2018 roku w
odpowiednim do rangi miejsca ( wniosek z załączeniu do protokołu).
Przewodniczący stwierdził, że idea jest bardzo dobra, ale należy dołożyć starań, aby wybrać
odpowiednie miejsce, aby zapewniało swobodny wzrost, ale też nie stało się obiektem wandalizmu.
Radny Józef Pilarski zaproponował, aby posadzić dąb w tzw. Ruskim parku na krótkiej uliczce
prowadzącej do Kościoła w miejscu, w którym kiedyś znajdował się obelisk. W tym miejscu dąb
byłby odpowiednio wyeksponowany i miałby odpowiednie warunki do wzrostu.
Burmistrz zapewnił, że tak wyjątkowe drzewo będzie otoczone szczególną opieką przez
pracowników zieleni a termin sadzenia 11 listopad wydaje się być bardzo dobrym ze względu na
odpowiednią porę sadzenia dla drzew.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił o głosowanie i
stwierdził, że głosowało 15 radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie przyjęła wniosek
Radnego Łukasza Bilskiego, odnośnie posadzenia dębu upamiętniającego 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Radna Grażyna Sołtysiak poprosiła Panią Vice Burmistrz o wyróżnienie dzieci, które
otrzymają stypendium Burmistrza. Pani Vice Burmistrz Danuta Janikowska zapewniła, że stypendyści
będą szczególnie wyróżnieni.
Radny Krzysztof Spodzieja przekazał, iż mieszkańcy ulicy Wodnej interweniowali u Radnego
o wykoszenie poboczy wzdłuż nowo wyremontowanej drogi, gdyż aktualnie znajdują się tam bardzo
wysokie chwasty. Radny zapytał Burmistrza, co ma zamiar z tym zrobić. Podkreślił, że na ulicach
Spacerowej, Dojazdowej oraz Kiczmachów znajdują się duże dziury i drogi nie nadają się do jazdy
a nie zostały umieszczone znaki ostrzegawcze. Radny Krzysztof Spodzieja stawia wniosek o
oznaczenie ulicy Kiczmachów znakiem inne niebezpieczeństwa na całej jej długości. Te same wnioski
dotyczą oznaczenia ulic Dojazdowej i Spacerowej.
Burmistrz podkreślił, że w sprawozdaniu z działalności Burmistrza podkreślał, że trwa drugie
koszenie poboczy.
Radny Sławomir Trawiński zapytał o termin wykonania oświetlenia na Aleksandrowie.
Burmistrz poinformował, że termin upływa z końcem roku, więc do tego czasu musi ono zostać
wykonane.
Radny Sławomir Trawiński zapytał czy został zakończony remont szkoły w Przedmościu.
Pani Danuta Janikowska zapewniła, że prace remontowe zostały ukończone.
Radny Sławomir Trawiński zapytał czy nowy właściciel działki obok targowiska może
podnieść wysokość gruntu.
Burmistrz powiedział, że nie musi mieć zezwolenia i dopóki sąsiedzi nie protestują to nie ma
przeciwskazań. Właściciel uzyskał już warunki zabudowy i powstanie tam budynek usługowy.
Radny Łukasz Bilski złożył wniosek dotyczący infrastruktury ulicy Listopadowej dotyczący
przycinki koron drzew, które zasłaniają światło lamp padające na chodnik. Dodatkowo Radny wnosi
o obniżenie progu zwalniającego znajdującego się przed Szkołą Podstawową nr 3 na ulicy
Listopadowej gdyż kierowcy przycierają podwoziem o próg zwalniający. Próg zwalniający zdaniem
Radnego powinien być tak umieszczony, aby rowerzyści mogli swobodnie przejechać bez
konieczności wjazdu na niego.
Radna Grażyna Sołtysiak prosiła o umieszczenie znaku zakaz skrętu w lewo na ulicę
Senatorską w bardziej widocznym miejscu, gdyż aktualnie wielu przyjezdnych próbuje wjechać pod
prąd.
Radny Krzysztof Spodzieja zapytał, dlaczego Oświadczenie Majątkowe Burmistrza nie
znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Praszka.
Burmistrz wyjaśnił, że dokonywał korekty oświadczenia majątkowego na wezwanie
Wojewody Opolskiego i jeszcze nie zostało ono przekazane przez Urząd Wojewódzki do publikacji.
Radny Krzysztof Spodzieja zapytał, dlaczego nie są publikowane protokoły z posiedzeń
komisji.
Burmistrz zapewnił, że wyjaśni kwestię publikacji protokołów z posiedzeń komisji stałych.
Radny Krzysztof Spodzieja powiedział, że Rada Miejska w Praszce uchyliła uchwałę
przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Praszka. Radny zapytał Burmistrza czy mieszkańcy, którzy składali wnioski zostali już
poinformowani o sposobie załatwienia sprawy.
Burmistrz odpowiedział, że w zdecydowanej większości, tam gdzie były zgłaszane wnioski
o zmiany w „studium”, zainteresowani wnosili o decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje takie
zostały wydane. Są też przypadki, że osoby składały tylko wnioski o zmiany w „studium” . Niestety
te osoby nie otrzymały odrębnej informacji – oprócz zamieszczenia uchwały o odstąpieniu w BIP.
Radny Krzysztof Spodzieja powiedział, że sam złożył dwa wnioski, na które nie dostał
odpowiedzi a złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy nie jest poinformowaniem
o załatwieniu sprawy.

Radny Łukasz Bilski zapytał, kiedy pojawi się znak pozwalający na parkowanie na targowisku
w dni nie targowe.
Burmistrz poinformował, że znak jest już zamówiony i wkrótce będzie zamontowany.
Ad. 12
Sprawy różne
Burmistrz poinformował, że został zaproszony na spotkanie, na którym zarząd firmy Neapco
poinformował, że fabryka zostaje w Praszce i firma planuje dalszy rozwoju na terenie Praszki.
Burmistrz wyraził zadowolenie z podjętej decyzji gdyż wiąże się ona z pracą dla mieszkańców oraz
rozwojem gminy Praszka.
Burmistrz poinformował o Dożynkach Gminnych w Lachowskim, które były bardzo dobrze
zorganizowane, za co bardzo dziękował mieszkańcom i sołtysowi Lachowskiego Panu Bogdanowi
Wydmuchowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce Bogusław Łazik poinformował o piśmie, które
było skierowane do Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad i otrzymanej odpowiedzi, z
której wynika, iż nie jest planowane przywrócenie poprzedniego stanu.
Przewodniczący Bogusław Łazik zaproponował żeby wysłać ponowne pismo do GDDKiA,
ponieważ mieszkańcy wyrażają swoje duże niezadowolenie ze względu na korki. Do Rady Miejskiej
docierają również informacje o utrudnieniach przejazdu przez samochody uprzywilejowane min. straż
pożarną czy karetki pogotowia.
Radny Józef Pilarki pokreślił, że rozwiązanie aktualnie zastosowane przed GDDKiA jest
bardzo niefortunne gdyż na drodze krajowej zawężony został odcinek do 3,5 metra szerokości bardzo
utrudniając ruch. Radny podkreślił, że jest to główna droga przejazdowa w Praszce, którą poruszają się
nie tylko samochody osobowe, ale również pojazdy o dużych gabarytach i rozjazd w obu kierunkach
jest bardzo utrudniony i stwarza niebezpieczeństwo dla pozostałych użytkowników ruchu drogowego.
Radna Grażyna Sołtysiak uznała, iż uzasadnienie w piśmie, które wpłynęło z GDDKiA w
Opolu do Rady Miejskiej, jest bardzo mało merytoryczne i nie zawiera żadnych konkretnych faktów.
Radny Łukasz Bilski poinformował, że Straż Pożarna w Praszce jadąc do działań miała bardzo
utrudniony przejazd gdyż jedne samochody stały a drugie nie miały gdzie zjechać, co bardzo
spowalniało przejazd. Radny poinformował, że Zarząd Straży Pożarnej w Praszce wystosuje pismo
zarówno do Gminy Praszka jak i do GDDKiA popierające przywrócenie ruchu na ulicy Kościuszki
sprzed zmiany. Radny poinformował, że ma sporo głosów od mieszkańców, że kierowcy, aby uniknąć
korków na ulicy Kościuszki uciekają i wyjeżdżają ulicą Senatorską, która to powinna być wyłączona z
ruchu za wyjątkiem mieszkańców.
Radny Henryk Łowejko zaproponował, aby w przypadku niepowodzenia próśb o
przywrócenie stanu sprzed zmiany, poinformować GDDKiA o możliwości manifestacji przez
mieszkańców oraz Radę Miejską w Praszce obecnego stanu. Radny zaproponował, aby przez godzinę
przechodzić po przejściu dla pieszych przy wskazanym skrzyżowaniu wskazując jak można w krótkim
czasie sparaliżować ruch na drodze krajowej.
Przewodniczący Bogusław Łazik zaproponował, aby pismo wysłać do GDDKiA w Warszawie
i do wiadomości Urzędu Wojewódzkiego.

Radny Waldemar Majtyka zaproponował żeby powołać własnych biegłych i wykonać badania
wskazujące faktyczne natężenie ruchu na wskazanym odcinku drogi krajowej. Ponadto Radny
podkreślił, że pismo nie zawierał pouczenia o możliwości odwołania się do sądu.
Radny Grzegorz Jabłoński zaprosił Radnych i sołtysów na obchody 100-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wierzbiu.
Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki zaprosił Radnych Rady Miejskiej w Praszce oraz
wszystkich obecnych na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych w 1939 roku
żołnierzy straży granicznej. Burmistrz podziękował Radnemu Robertowi Zimnowodzie za
zaangażowanie i przeprowadzenie pełnej dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania z IPN.
Burmistrz zaprosił również na Festyn Rodzinny odbywający się w Praszce.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce Pan Bogusław Łazik przypomniał wszystkim
o składaniu oświadczeń majątkowych na zakończenie kadencji 17 września 2018r.
Pani Barbara Widera Sołtys wsi Wygiełdów podziękowała Radzie Miejskiej w Praszce za
przyznane środki na remont drogi na Wygiełdów, gdyż do ostatniej chwili Starostwo Powiatowe
w Oleśnie zwlekało z decyzją o remoncie. Pani Sołtys zaprosiła również na spotkanie które odbędzie
się 17 września w Wygiełdowie dotyczące przedstawienia wyników prac nad scalaniem gruntów
w Wygiełdowie.
Ad. 13.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że wyczerpany
został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam XXXVIII/2018 sesję Rady Miejskiej
w Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.
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