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PROTOKÓŁ  Nr II/2014 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku 

w godz. 10
00

 - 12
40

 

                                                                         

                                                                         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.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Sołtysi  10 osób/ wg listy obecności/ 

8.   Media: Radio Ziemi Wieluńskiej 

  

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę  

„ Otwieram II sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na II/2014 sesji Rady 

Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu 

Miejskiego oraz  przedstawiciela mediów lokalnych Radio Ziemi Wieluńskiej. 

 

Ad 2. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił porządek obrad, który otrzymaliśmy od 

Komisarza Wyborczego w Opolu I .  

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Praszki. 

3.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Praszki. 

4.  Zakończenie obrad sesji Rady. 
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     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  poinformował, że wszyscy Radni otrzymali 

zaproszenia wraz z porządkiem obrad Komisarza Wyborczego w Opolu I. Ten porządek będziemy 

musieli rozszerzyć ponieważ Rada musi zacząć normalnie funkcjonować, czyli muszą  być powołane 

Komisje Stałe Rady oraz przewodniczący tych komisji. Ponadto do rozpatrzenia przez Radę są 

ważne projekty uchwał tj.  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz w 

sprawie obniżenia ceny żyta  stanowiącej podstawę  do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok.  

 

Ad.  2 

          Przed złożeniem ślubowania przez Burmistrza Praszki  Pani Anna Koziołek – Przewodnicząca 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Praszce wręczyła  Panu Jarosławowi Tkaczyńskiemu zaświadczenie  

o wyborze na Burmistrza Praszki . 

    Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił  Pana Jarosława 

Tkaczyńskiego  o  złożenie ślubowania zgodnie z art. 29a – ustawy o samorządzie gminny. Po 

złożeniu ślubowania wobec rady gminy następuje objęcie obowiązków przez burmistrza.  

          Pan Jarosław Tkaczyński złożył wobec Radnych Rady Miejskiej w Praszce ślubowanie 

następującej treści: 

 „ Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców  

gminy” . 

             Pan Bogusław Łazik pogratulował Panu Jarosławowi Tkaczyńskiemu wyboru na 

Burmistrza Praszki i życzył  sukcesów w pracy . 

              Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz Praszki stwierdził, że po raz trzeci objął urząd 

burmistrza. Z częścią radnych pracował w poprzedniej kadencji. Program, który będzie realizował 

jest programem nas wszystkich. Swój urząd będzie sprawował dla dobra mieszkańców gminy. W 

trakcie kampanii wyborczej było wiele powiedziane i chciałby wiedzieć jaki jest stosunek radnych 

do jego osoby. Zwrócił się do Radnych, którzy byli w poprzedniej kadencji: Jana Jarząba, 

Sławomira Trawińskiego, Arkadiusza Kościelnego czy zrobienie dróg i innych zadań w Strojcu, 

Przedmościu i Ganie zaszkodziło im w kampanii czy pomogło i czy będą nadal z nim 

współpracować. Zwrócił się również do nowych Radnych: Pani Grażyny Sołtysiak, czy jest za tym 

by nadal remontować drogi i czy jako przedstawiciel oświaty będzie wspierać remonty szkół.  

Zwrócił się również do Pana Mieczysława Nogi, czy będzie współpracować z burmistrzem w 

budowie ronda na ul. Kaliskiej oraz do Pana Tadeusza Patyka, czy do tej pory jako z sołtysem 

dobrze układała się współpraca. Radni, którzy byli w poprzedniej kadencji odpowiedzieli, że 
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współpracowali z burmistrzem i nadal będą współpracować w realizacji ważnych dla gminy 

sprawach. 

           Pani Grażyna Sołtysiak odpowiedziała, że poczuła się jak „ uczeń wywołany do tablicy”, ale 

potwierdziła, że w sprawach remontów dróg i remontów szkół będzie  współpracować. 

          Pan Tadeusz Patyk również potwierdził, że dotychczasowa współpraca z burmistrzem 

układała się dobrze, ale jest jeszcze wiele spraw do załatwienia.   

          Pan Mieczysław Noga odniósł się do pytania burmistrza twierdząc, że w kwestii budowy 

ronda na ul. Kaliskiej na pewno będzie współpracował i w innych sprawach również, jeśli będzie to 

dobre dla mieszkańców. 

           Pan Jarosław Tkaczyński podziękował za deklarację współpracy, bo dziwi go fakt, że w 

gazetach pojawiają się artykuły osób, które jeszcze żyją wyborami. Myśli, że trzeba o tym 

zapomnieć i działać jak jedna rodzina. Następnie złożył wniosek o votum zaufania dla niego jako 

Burmistrza Praszki. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radcę prawnego, czy jest w przepisach 

taka możliwość  jak votum zaufania dla burmistrza. 

         Pani Wiesława Borowiec – radca prawny odpowiedziała, że w przepisach nie ma takich 

zapisów dotyczących udzielenia votum zaufania, ale Rada może zarządzić głosowanie wniosku 

Burmistrza. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nie będziemy tu robić tzw. lojalki względem burmistrza, 

gdyż burmistrz powinien zapracować na zaufanie w czasie całej kadencji. Nie ma czegoś takiego w 

ustawie o samorządzie gminnym i nie podda tego wniosku pod głosowanie. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że jest to wniosek formalny i należy 

go przegłosować. Poprosił Radnych o przegłosowanie wniosku. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady powtórzył, że nie podda wniosku pod głosowanie. 

       Pani Wiesława Borowiec – radca prawny wyjaśniła, że Przewodniczący Rady nie może sam 

decydować za całą radę. 

        Pan Józef Pilarski zabrał głos. Zastanawia się do czego to zmierza. Do tej pory współpracował 

z  Burmistrzem i ta współpraca układała się dobrze i ma pozytywną opinię co do osoby Pana 

Burmistrza. Jednak co do wniosku o votum zaufania dla Pana Tkaczyńskiego to nie będzie głosował 

za, gdyż nie zna dokładnie programu działania burmistrza na tę kadencję . Może się odbyć dyskusja 

na ten temat, ale co do realizacji programu trzeba dobrze rozeznać te sprawy, to powinien być 

wspólnie wypracowany program działania na tę kadencję. Co do osoby Pana Tkaczyńskiego ma 

zaufanie, ale co do programu na całą kadencję - nie ma. 
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       Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że oczywiście  chodzi tu o wspólny 

program. 

        Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, jakie będą konsekwencje prawne jeśli nie udzielimy votum 

zaufania Burmistrzowi, czy Burmistrz zrezygnuje ze stanowiska? 

        Pan Henryk Łowejko stwierdził, że jeszcze radni nie zaczęli pracować, a już są postawieni do  

podjęcia takich zobowiązań. Jest nowym radnym i jeszcze do końca nie wie, co było i co będzie i 

dlatego uważa, że taki wniosek jest nie na miejscu. 

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że jeśli z gazet dowiaduje się, że jest 11 radnych , którzy 

mówią, że są w opozycji, to chce wiedzieć, czy będzie współpraca. 

        Pan Mieczysław Noga zwrócił się do Pana Tkaczyńskiego - Pan ustosunkował się do jednej 

sprawy, a w swoim programie wyborczym ogłaszał Pan, że wszystko zrobił sam, a to jest nieprawda. 

Przepytał Pan radnych ubiegłej kadencji i dwóch nowych radnych, mógł Pan resztę radnych o to 

samo zapytać, a nie zrobił Pan tego. Uważa, że  to jest nie w porządku. 

       Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że zadeklarował, że dzięki swoim  działaniom i Rady zrobił 

wymierne rzeczy. Teraz chce uzyskać kredyt zaufania od Rady dla dalszego działania. 

       Pan Łukasz Bilski stwierdził, że Rada nie jest w koalicji ani w parlamencie i uważa, że 

domaganie się lojalności od radnych nie jest właściwe. Sam jest niezależnym radnym i będzie 

pracował dla wyborców. Poprosił, by nie robić podziału wśród radnych już na początku ich pracy. 

       Pani Grażyna Sołtysiak stwierdziła, że nie podoba jej się stosunek Pana Tkaczyńskiego do jej 

osoby. Uważa, że takie wnioski można stawiać w trakcie kadencji, a nie na pierwszej sesji. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że radni zostali zaskoczeni  przez Pana 

Burmistrza. Zarządził pięciominutową przerwę na przedyskutowanie wniosku złożonego przez Pana 

Jarosława Tkaczyńskiego. 

       Po przerwie Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku, czy radni są za 

przegłosowaniem wniosku Pana Burmistrza, czy są za tym by rozpatrywać wniosek.  Zapytał 

Radych: Kto jest za tym,  by rozpatrywać wniosek Pana Burmistrza o votum zaufania ? 

Przeprowadzono głosowanie. Za wnioskiem postawionym przez Przewodniczącego Rady głosowało 

12 radnych, przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  Większością głosów 

ustalono, że wniosek Pana Jarosława Tkaczyńskiego o votum zaufania  nie będzie rozpatrywany. 

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

punkty porządku obrad ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Opolu I  i  teraz proponuje 

rozszerzyć porządek o sprawy, które wymagają rozpatrzenia na dzisiejszej sesji. Do porządku obrad 

należy zatem wprowadzić po punkcie 3 następujące punkty: 
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 4. Stwierdzenie kworum. 

5. Ustalenie rozszerzonego porządku obrad 

6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej  

    w Praszce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej  

    w Praszce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia  

    podatku rolnego na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

      w Praszce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad sesji Rady. 

   

Ad 4. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że na sesji obecnych jest 15 radnych 

/ wszyscy/ zatem obrady są prawomocne. 

Ad 5. 

     Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do 

przedstawionego rozszerzonego porządku obrad .         

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z proponowanymi punktami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad  z dodatkowo proponowanymi punktami j.n. 

 

Porządek obrad:   

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Praszki. 
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3.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Praszki. 

4.  Stwierdzenie kworum. 

5. Ustalenie rozszerzonego porządku obrad 

6. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej  

    w Praszce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej  

    w Praszce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

     podatku rolnego na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad sesji Rady. 

 

Ad  6. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że dobrą 

praktyką w poprzednich kadencjach rady było powoływanie Komisji Uchwał i Wniosków, która 

czuwa nad prawidłowym tekstem uchwał po rozpatrzeniu projektów i wprowadzeniu zmian i 

ostateczną wersją projektu uchwały poddanej pod głosowanie. Zaproponował, by w skład komisji 

weszli: 

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

         - Pani Grażyna Sołtysiak 

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:  

         - Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca 

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

 

Ad 7.  

 Pan Bogusław Łazik  – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie w 

Statucie Gminy Praszka mamy zapisane, że w Radzie Miejskiej w Praszce działa pięć Komisji 

Stałych tj.: 
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1.  Komisja Rewizyjna  

2.  Komisja Budżetowo – Finansowa  

3.  Komisja Gospodarczego Rozwoju  Gminy  

4. Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

5. Komisja  Oświaty, Kultury, Spotu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

          Wyjaśnił, że członków komisji stałych, w tym przewodniczących wybiera się w głosowaniu 

jawnym.   

          Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących 

poszczególnych komisji: 

 

 1.   Komisji Rewizyjnej  

       Pan Józef Pilarski zgłosił kandydaturę Pana Henryka Łowejko na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

Pan Henryk Łowejko wyraził zgodę na kandydowanie.  

Innych kandydatów nie zgłoszono i jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.  

Przeprowadzono głosowanie kandydatury Pana Henryka Łowejko : Kto jest za kandydaturą Pana 

Henryka Łowejko na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?  

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził,  że głosowało 15 radnych, 14 radnych 

było za kandydaturą Pan Henryka Łowejko, 1 radny wstrzymał się od głosu. Pan Henryk Łowejko 

został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej większością głosów. 

       Pan Henryk Łowejko podziękował za wybór i zadeklarował, że zrobi wszystko, by komisja 

pracowała sprawnie. 

 

2.   Komisji  Budżetowo – Finansowej  

         Pan Jan Jarząb zgłosił kandydaturę Pana Józefa Pilarskiego  na Przewodniczącego    

    Komisji  Budżetowo-Finansowej.  

Pan Józef Pilarski wyraził zgodę na kandydowanie. 

      Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są  jeszcze inne kandydatury.  Nie zgłoszono innych 

kandydatur.  Pan Bogusław Łazik  poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów.  

Jednogłośnie została zamknięta lista kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetowo-

Finansowej. 

             Przeprowadzono głosowanie. Kto jest za kandydaturą Pana Józefa Pilarskiego na 

Przewodniczącego   Komisji  Budżetowo-Finansowej?  



8 

 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził,  że głosowało 15 radnych, 14 za 

kandydaturą, 1 radny wstrzymał się od głosu.  Pan Józef Pilarski większością głosów został wybrany  

na Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej. 

        Pan Józef Pilarski podziękował za zaufanie. Poinformował, że w poprzedniej kadencji był 

wiceprzewodniczącym tej komisji i te sprawy są mu bliskie. 

 

3.   Komisji  Gospodarczego Rozwoju  Gminy  

      Pan   Bogusław Łazik na przewodniczącego Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy zgłosił  

kandydaturę  Pana Arkadiusza Kościelnego. Pan Arkadiusz Kościelny wyraził zgodę na  

kandydowanie. Czy są inne kandydatury. Nie było innych zgłoszeń kandydatów. 

      Przewodniczący obrad zapytał : Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? 

Radni  14 głosami za i 1 wstrzymującym zamknęli listę kandydatów. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zapytał: Kto  jest za tym, aby  Pan Arkadiusz 

Kościelny pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy.  

Przeprowadzono głosowanie.  

Radni jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy Pana 

 Arkadiusza Kościelnego. 

      Pan Arkadiusz Kościelny podziękował za wybór i wyraził nadzieję na wypracowanie wspólnie  

z Burmistrzem i Radnymi kierunki rozwoju gminy.  

 

4.   Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

     Pan Waldemar Majtyka zgłosił na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska kandydaturę Pana Krzysztofa Spodziei. 

Pan Krzysztof Spodzieja  wyraził zgodę na kandydowanie. 

     Pan Sławomir Trawiński zgłosił na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska kandydaturę Pana Tadeusza Patyka. 

Pan Tadeusz Patyk  wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie zamknięto listę kandydatów. 

Przeprowadzono głosowanie :  

- Kto jest za kandydaturą Pana Krzysztofa Spodziei na Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

Głosowało 15 radnych , 4  radnych poparło kandydaturę, a 11 radnych  było przeciwnych. 

- Kto jest za kandydaturą Pana Tadeusza Patyka? 
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Głosowało 15 radnych: 9 radnych poparło kandydaturę, 4 radnych było przeciwnych, a 2 

wstrzymało się od głosu. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że większością głosów na Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska został wybrany Pan Tadeusz Patyk. 

 

     5.  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

         Pan Arkadiusz Kościelny zgłosił  kandydaturę Pani Grażyny Sołtysiak na Przewodniczącą 

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej ze względu na swój zawód i 

doświadczenie.   

         Pani Grażyna Sołtysiak  wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono i przegłosowano zamknięcie listy kandydatów. Radni 

jednogłośnie zamknęli listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

Głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania Pani Grażyna Sołtysiak otrzymała 14 głosów  

popierających jej kandydaturę, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

          Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że w wyniku głosowania na Przewodniczącego Komisji  

Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Pomocy Społecznej została wybrana Pani  Grażyna Sołtysiak. 

          Pani Grażyna Sołtysiak podziękowała za wybór i  liczy na współpracę z Panem Burmistrzem i 

zastępcą Burmistrza. 

          Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie / 15 głosów za / podjęła uchwałę nr 4/II/2014 w 

sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. Uchwala stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący obrad przed przystąpieniem do rozpatrzenia punktu 8 

zarządził przerwę w obradach, aby radni zgłosili u poszczególnych Przewodniczących Komisji akces 

pracy w danej komisji. Wyjaśnił, że każdy radny może pracować w dwóch komisjach – taki mamy 

zapis w Statucie Gminy. Skład osobowy komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby. Poprosił by 

radni deklarowali udział w komisjach tak, by składy ilościowe były w ilości 5-6 osób, by nie było 
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tak , że w jednej komisji będzie działać 10 osób, a w innych po 3 osoby. Komisje same nie 

podejmują decyzji, jedynie opiniują sprawy kierowane na sesje i dopiero cała rada decyduje 

ostatecznie. 

Przerwa - 15 minut. 

 

Ad 8. 

               Po przerwie Pan Bogusław Łazik stwierdził, że radni zadeklarowali pracę w 

poszczególnych komisjach stałych Rady.  Poprosił Przewodniczącego Uchwał i Wniosków Komisji 

o przedstawienie składów osobowych  poszczególnych Komisji Stałych Rady. 

               Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie ustalenia  składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce 

z wpisanymi nazwiskami radnych j.n.  

1.  Komisja Rewizyjna 

                      1.  Józef Pilarski 

                             2.  Sławomir Trawiński 

                             3.  Waldemar Majtyka 

                             4.  Łukasz Bilski  

                             5.  Krzysztof Spodzieja 

2.  Komisja Budżetowo – Finansowa 

                           1.   Grzegorz Jabłoński                    

                          2.   Henryk Łowejko 

                          3.  Łukasz Bilski 

                          4.  Arkadiusz Kościelny 

                         5.   Grażyna Sołtysiak 

                        6.   Bogusław Łazik 

 3. Komisja  Gospodarczego Rozwoju  Gminy  

                          1.  Jan Jarząb 

                          2.  Robert Zimnowoda 

                          3.  Mieczysław Noga 

                         4.  Edward Szaniec 
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4.  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

                          1.  Grzegorz Jabłoński 

                        2.  Sławomir Trawiński 

                        3.  Krzysztof Spodzieja 

                       4.  Edward Szaniec 

5.    Komisja Oświaty, Kultury,  Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

                           1.   Jan Jarząb                 

                          2.   Mieczysław Noga 

                          3.   Tadeusz Patyk 

                          4.   Waldemar Majtyka 

                          5.   Robert Zimnowoda 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

15 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie „za” podjęła uchwałę nr 5/II/2014 w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

          Pan Bogusław Łazik poinformował, że terminy posiedzeń komisji stałych ustalane są tak , by 

odbywały się w ciągu 5 dni po zwołaniu sesji Rady. Posiedzenia komisji powinny być 

protokołowane, a wnioski i zapytania przedstawiane na sesji rady w punkcie - zapytania i wolne 

wnioski lub w punkcie -  sprawy różne. Wyjaśnił też, że  Komisja Budżetowo-Finansowa nie dzieli 

pieniędzy, te decyzje podejmowane są na sesjach rady i to cała rada o tym decyduje. Każdy radny ma 

prawo złożyć wniosek, który jest poddawany pod głosowanie na sesji rady. Na pierwszych 

posiedzeniach komisji stałych będzie rozpatrywany projekt budżetu na 2015 rok. Komisje 

wypracowują wnioski, które przedstawiają Burmistrzowi, a następnie Burmistrz ustosunkowuje się 

do wniosków komisji. 

 

Ad 9 

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że rada poprzedniej kadencji 

przyjęła wniosek Komisji rolnictwa i ochrony środowiska o obniżenie ceny żyta dla ustalenia 

podatku rolnego na 2015 r. Projekt uchwały z proponowana obniżką przesłany został do Izby 

Rolniczej w Opolu celem zaopiniowania. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Izby Rolniczej i dzisiaj 

wniesiony jest projekt stosownej uchwały. 
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        Pani Małgorzata Zawis wyjaśniła ponadto, że podatek rolny jest ustalany na podstawie średniej 

ceny żyta za okres 11 kwartałów i  podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Jeśli rada nie 

chce obniżać tej ceny to nie podejmuje uchwały i podatek jest naliczany wg ceny GUS. Tylko w 

przypadku obniżania ceny musi być podjęta uchwała przez radę. 

        Pan Henryk Łowejko zapytał, jakie będą konsekwencje  finansowe i jak ten ubytek środków w 

budżecie zostanie uzupełniony. 

        Pan Bogusław Łazik odpowiedział, że tym będziemy się zajmować na następnej sesji podczas 

rozpatrywania projektu budżetu na 2015 rok. Tu chodzi o kwotę ok 30.000 zł. 

        Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Uchwał i Wniosków odczytała projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 6/II/2014  w  sprawie  

obniżenia średniej ceny żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.          

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że uchwała w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych była podjęta przez Radę 

poprzedniej kadencji ale z uwagi na drobny błąd w punkcie 6 w tabeli – Trzy osie i więcej w 

przedostatnim wierszu  kwota 1920 zł  powinna być zastąpiona kwotą 1910 zł. 

        Pan Krzysztof Spodzieja zapytał, czy to są maksymalne stawki podatku od środków 

transportowych. 

        Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik odpowiedziała, że stawki są niższe od maksymalnych. 

       Pan Waldemar Majtyka zapytał, czy poprawka w projekcie uchwały jest 10 zł w górę , czy w 

dół . 

       Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to o 10 zł  niższa stawka. 

       Pan Bogusław Łazik poinformował, że stawki podatku od środków transportowych są średnio o 

10% niższe od maksymalnych. Przy uchwalaniu podatku od  nieruchomości  podniesiono stawki 

tylko o 0,4 %, bardzo niewiele. 

        Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Uchwał i Wniosków odczytała projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 
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           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 

15 radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów: 14 „ za” i 1 wstrzymujący podjęła 

uchwałę nr 7/II/2014  w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11. 

         Pan Bogusław Łazik poprosił Burmistrza Praszki o wyjaśnienie dotyczące projektu uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

         Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce nabyła 

samochód pożarniczy przy pomocy środków zewnętrznych oraz  środków z budżetu gminy. Nie 

mogliśmy wziąć tego samochodu na stan gminy ponieważ wystąpiłby duży podatek VAT. Dlatego 

OSP Praszka ma na swoim stanie ten samochód. Jest jednak problem z ubezpieczeniem , gdyż jest to 

duża kwota i musi być zapłacona w grudniu br., stąd przedłożony projekt uchwały na dzisiejszą sesję. 

Są środki w budżecie na ten cel. 

        Pan Bogusław Łazik wyjaśnił Radnym, że na dzisiejszej sesji rozpatrujemy projekty uchwał na 

bieżąco, ale przed następną sesją  już będą posiedzenia komisji i będą rozpatrywane projekty uchwał 

przez komisje. 

        Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Uchwał i Wniosków odczytała projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 8/II/2014  w  sprawie  udzielenia 

dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.  

         Pan Bogusław Łazik poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie dotyczące projektu uchwały w 

sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok 

         Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik wyjaśniła, że Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa 

ośrodki na wyposażenie szkół i otrzymaliśmy dotację, którą szkoły muszą wykorzystać do końca 

roku. Dlatego przedstawiony jest dzisiaj projekt uchwały, w której jest do rozdysponowania kwota 

50.000 zł w dziale oświata i wychowanie.   Wyjaśniła ponadto, że w każdej uchwale  w sprawie 

zmian w budżecie jest podsumowanie dochodów i rozchodów środków budżetowych i stan po 

zmianach.     
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        Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca Uchwał i Wniosków odczytała projekt omawianej 

uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 9/II/2014  w  sprawie  zmiany 

budżetu gminy Praszka na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

       Pan Bogusław Łazik podziękował radzie za sprawne przegłosowanie uchwał. 

 

Ad 13.  Sprawy różne. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce   poinformował Radnych o 

obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na początek kadencji Rady tj. w terminie 30 dni od 

dnia ślubowania. Oświadczenia majątkowe  należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z 

informacją dotyczącą prowadzenia lub nieprowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 

mienia gminy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na podanie , czy nieruchomości , mienie ruchome 

i oszczędności stanowią współwłasność małżeńską lub inną. Jeśli są wspólne kredyty i zobowiązania 

to też należy to napisać.  Należy też zwrócić uwagę na dochód i przychód z gospodarstwa rolnego, 

jeśli ktoś posiada. Praktycznie termin składania oświadczeń upływa przed świętami Bożego 

Narodzenia, bo od 25 do 28 grudnia 2014 r. są wolne dni. 

        Pan Bogusław Łazik poinformował również, że następna sesja Rady odbędzie się 29 grudnia 

2014 r., na której będzie omawiany projekt budżetu gminy Praszka na 2015 rok.  

       Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec pogratulował w imieniu własnym i sołtysów gminy Praszka 

wyboru Radnym i Burmistrzowi. Poprosił, by przy uchwalaniu budżetu na 2015 rok Radni 

uwzględnili uchwały zebrań wiejskich dotyczące planowanych przedsięwzięć w sołectwach. 

       Pan Andrzej Wicher zapytał Burmistrza , czy jest już ustalone, kto będzie odśnieżał tej zimy.  

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że odśnieżaniem będzie się zajmował GOSKOM i 

będzie też ustalone kto w danej wsi będzie odśnieżał. 

        Pani Grażyna Sołtysiak zapytała o konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum w Praszce, czy 

będą zmienione kryteria, bo wiemy, że pierwszy konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora 

Muzeum. Czy ktoś z radnych będzie członkiem komisji konkursowej? 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że będzie ogłoszony jeszcze w 

grudniu . Procedura trwa ok. 1 miesiąca. Myśli, że do końca lutego będzie ta sprawa rozstrzygnięta, 

a co do kryterium to być może będą zmienione. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Praszki.  
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Radni byli członkami komisji konkursowej dot. konkursów na dyrektorów szkół, ale w tym 

przypadku  nic nie stoi na przeszkodzie, by ktoś z radnych był  członkiem komisji konkursowej. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że 

następna sesja będzie 29 grudnia o godz. 10-tej w Muzeum w Praszce. Zawiadomienia  o zwołaniu 

sesji muszą być wysłane wraz z materiałami na dwa tygodnie przed  sesją budżetową. Projekt 

budżetu już radni  otrzymali wcześniej. Proponuje, by w następnym tygodniu odbyły się posiedzenia 

Komisji Stałych. Ustalono terminy posiedzeń komisji j.n. 

-  15.12. 2014 r.    –    godz. 14
30     

 -   Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska      

-  16.12. 2014 r.    -    godz.  14
30      

-
     

Komisja Rewizyjna
   

  

-  17.12. 2014 r.    -    godz.  14
00   

  -   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  i  Pomocy  

                                                             Społecznej  

-  18. 12. 2014 r.    -    godz.  10
00 

   -   Komisja Gospodarczego Rozwoju  Gminy 

-  19. 12. 2014 r.    –   godz. 14
00   

   -   Komisja Budżetowo – Finansowa 

   Pan Józef Pilarski poprosił o przygotowanie radnym uchwały w sprawie procedury 

uchwalania budżetu. 

    Pan Bogusław Łazik na zakończenie stwierdził, że współpraca Radnych z Burmistrzem w 

poprzedniej kadencji układała się dobrze i myśli, że teraz też będzie dobra współpraca. 

Nadchodzi czas pracy i wszyscy musimy pracować dla dobra gminy. Różnice zdań muszą 

być, bo każdy ma swoje priorytety w realizacji zadań. 

    Pan Bogusław Łazik złożył wszystkim życzenia świąteczne. Również Pan Jarosław Tkaczyński 

przekazał życzenia świąteczne radnym i wszystkim obecnym. 

    Pani Grażyna Sołtysiak   zaprosiła na kiermasz świąteczny, który odbędzie się w sobotę w 

godz. 9
00

 – 13
00

.              

 

Ad 14 .  

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  stwierdził, że wyczerpany 

został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam II sesję Rady Miejskiej w Praszce” . 

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

  

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                     Bogusław Łazik 


