PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018
Sesji Rady Miejskiej w Praszce
która odbyła się w dniu 28 czerwca 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 13 / lista obecności w załączeniu /.
Nieobecny usprawiedliwiony – Radny Arkadiusz Kościelny i Radny Jan Jarząb
Spoza składu Rady Miejskiej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Pani Agnieszka Ślusarek - Brenda – Radca prawny
Sołtysi 7 osób/ wg listy obecności /
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:
Ad.1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę „Otwieram
XXXVII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXXVII/2018 sesji Rady
Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 13 radnych, zatem obrady są prawomocne. Nieobecni
usprawiedliwieni są Radny Arkadiusz Kościelny i Radny Jan Jarząb
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
obszarze gminy Praszka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok
2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej
wielkości.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce do proponowanego porządku obrad,
jako punkt 17 wprowadził dodatkową uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz jako punkt 18 omówienie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy
Praszka.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
obszarze gminy Praszka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok
2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej
wielkości.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
18. Omówienie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i
gminy Praszka
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.
Ad. 3
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z XXXVI/2018
sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 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 z XXXVI/2018 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 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. Zaproponowałby w skład komisji weszli:
- Pan Józef Pilarski
- Pan Grażyna Sołtysiak
- Pan Mieczysław Noga
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 Józef Pilarski
- Pan Grażyna Sołtysiak
- Pan Mieczysław Noga

Ad. 5
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między sesjami
tj. od dnia 29 maja 2018 r. do 28 czerwca 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.
Pani Grażyna Sołtysiak Radna Rady Miejskiej w Praszce pytała czy będzie wykonywane rondo
skoro jedyna oferta, która wpłynęła znacznie przekracza zakładany budżet. Pan Burmistrz Jarosław
Tkaczyński wyjaśnił, iż wystąpił z zapytaniami do wykonawców o wycenę poszczególnych robót, ale
uzyskiwane ceny są zbyt wysokie dla Budżetu Gminy Praszka. Burmistrz zapewnił, iż kosztorys został
wykonany w oparciu o aktualne ceny i powiedział, że ma nadzieję, iż ceny w przyszłym roku będą niższe i
możliwa będzie realizacja tego projektu. Burmistrz przekazał również, że orientował się w sąsiednich
samorządach i tam także jest problem z rozstrzygnięciem przetargu. Firmy budowlane mają zbyt wiele
zamówień i uczestnicząc w przetargu chcą jedynie zaznaczyć swoje zainteresowanie, ale nie są w stanie w
tym terminie wykonać realizacji zamówienia.

Ad. 6
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 Mieczysław Noga – 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 13
radnych /13 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 294/XXXVII/2018 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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 Mieczysław Noga – 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 13
radnych /13 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 295/XXXVII/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 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 2017 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 2017 rok,
w tym zapoznaniu się z informacją o stanie mienia,
2/ zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2017 r.,
3/ zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2017 rok,
4/ zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
5/ głosowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
7/ podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Praszka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Burmistrz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu oraz przekazał Radzie Miejskiej w Praszce w dniu 26 marca 2018 r. /sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu/. W dniu 26 kwietnia 2018 roku Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Praszce
sprawozdanie finansowe gminy Praszka za 2017 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania wraz z informacją o stanie mienia 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 Gminy Praszka za 2017 r.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili kolejno opinie komisji dot. sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Praszka za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Praszka za 2017 r.
- Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2017 r.
- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej jednogłośnie zaakceptowała
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2017 r.
- Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2017 r.
- Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2017 r.
- Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2017 r.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Pan Sławomir Trawiński odczytał Uchwałę na 141/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Praszka za 2017 rok / uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Pan Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna na
posiedzeniach w dniach 09 i 17 maja 2018 r. analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie
finansowe gminy za 2017 rok oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia. Komisja opiniując pozytywnie
oba sprawozdania i wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem 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 odczytał uchwałę Nr 263/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za
2017 rok – opinia pozytywna / uchwała w załączeniu do protokołu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił Radnych o przegłosowanie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że głosowało 13 radnych i wniosek o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu Gminy Praszka za 2017 rok został przyjęty jednogłośnie/ 13
głosów za.
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Wszystkie komisje
stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 Radnych
/13 za projektem uchwały i Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 296/XXXVII/2018 w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu
Ad. 9
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wszystkie komisje stałe
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/13 za, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 297/XXXVII/2018 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Bogusław Łazik pogratulował Burmistrzowi Praszki uzyskania absolutorium za ubiegły rok.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Radzie Miejskiej w Praszce za udzielenie
absolutorium, za prace nad tworzeniem budżetu i współpracę przy jego realizacji.
Ad. 10
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Praszka. Komisje stałe pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Praszka.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/12 za a jeden Radny wstrzymał się od głosu. Rada Miejska w Praszce nie jednogłośnie podjęła uchwałę nr
298/XXXVII/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze
gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie odstąpienia od
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie, natomiast pozostałe Komisje stałe pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Krzysztof Spodzieja zwrócił uwagę, iż jego zdaniem projekt uchwały w sprawie odstąpienia od
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka jest
sprzeczny z wcześniej podjętą uchwałą w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na obszarze gminy Praszka. Poinformował, iż w uchwale w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Praszka, jest zapis o podjęciu czynności w zakresie

niezbędnym do uzyskania zgodności treści Studium z obowiązującą ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami odrębnymi. Jako uzasadnienie do wcześniej podjętej
uchwały wskazano, iż wyniki analiz oraz zmiany w systemie prawnym, które zaszły od 2000 r., przywodzą
do wniosku, że mimo aktualności założonych w Studium celów rozwoju gminy, niezbędnym jest
doprowadzenie treści tego dokumentu do wymagań określonych w obowiązującej ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych. W ocenie aktualności studium podsumowanie
analiz, zasadne jest przystąpienie do aktualizacji uwzględniającą zamianę niektórych uwarunkowań, o
uzupełnienie go o treści wynikające z obecnie aktualnej ustawy. Prace nad aktualizacją studium można
skorelować z pracą nad zmianą studium związaną z budową obwodnicy Praszki. Zdaniem Radnego
Krzysztofa Spodzieji odstępując od sporządzenia zmiany Studium nie ma możliwości wprowadzania jego
aktualizacji. Radny podkreślił, że nie racjonalnym jest odstępowanie od sporządzania zmiany studium
skoro prace nad nią trwały już kilka lat i poniesione zostały koszty z tym związane. Radny uznał, iż
nieracjonalnym ekonomicznie jest podjęcie uchwały proponowanej treści, zaproponował, aby w ramach
uchwały wprowadzić powyższe czynności, zamiast odstępować od uchwały odnośnie odstąpienia od
zmiany studium.
Burmistrz Jarosław Tkaczyński zwrócił uwagę, iż uchwałą z 2013 roku zakładała całkowitą zmianę
studium natomiast wystarczą jedynie częściowe jego zmiany. Burmistrz powiedział, że oczywiście zostały
dokonane już pewne kroki w celu dostosowania studium do aktualnych wymogów prawa, ale
uwzględnienie budowy obwodnicy czy inne inwestycje mogą zostać naniesione częściowymi zmianami
studium a uchwała zakładała całkowitą zmianę.
Radny Krzysztof Spodzieja nie zgodził się ze zdaniem Burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego,
tłumacząc, iż przy dokonywaniu częściowych zmian w studium uwarunkowań, konieczne będzie
wykonanie całego planu na nowo, gdyż nie jest możliwe wykonanie planu dla Praszki nie zmieniając
studium dla wsi. Radny zaproponował, aby zaktualizować istniejące studium a nie za chwilę podejmować
kolejną uchwałę.
Burmistrz Jarosław Tkaczyński podkreślił, iż podczas posiedzenia komisji Urbanistycznej jak i
komisji Gospodarczego Rozwoju gminy, urbanistka tłumaczyła wszystkie podstawy prawne, które są
podstawą do odstąpienia od sporządzenia zmiany studium.
Radny Łukasz Bilski zapytał Burmistrza Praszki czy projekt uchwały dotyczy odstąpienia od
sporządzenia studium czy zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Praszka.
Pan Burmistrz Jarosław Tkaczyński podkreślił, iż uchwała dotyczy zmiany studium a nie samego
studium uwarunkowań.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Praszka.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/8 Radnych głosowało za, 3 Radnych głosowało – przeciw i 2 Radnych wstrzymało się od głosu. Rada Miejska
w Praszce większością głosów podjęła uchwałę nr 299/XXXVII/2018 w sprawie odstąpienia od sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.

Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/13 za. Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 300/XXXVII/2018 w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/13 za. Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 301/XXXVII/2018 w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019. Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/13 za. Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 302/XXXVII/2018 w sprawie przyjęcia
Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Praszki. Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawą, ale nie ma jednoznacznego stanowisko, ale
opiniowała propozycję uchwały nie jednogłośnie pozytywnie. Komisja Rolnictwa i ochrony środowiska nie
zajęła stanowiska. Komisja gospodarczego Rozwoju Gminy opiniowała negatywnie. Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odniosła się negatywnie do projektu uchwały. Komisja Budżetowo –
Finansowa opiniowała projekt uchwały negatywnie.
Radny Łukasz Bilski wyraził zdanie, iż udzielając jednogłośnie Burmistrzowi Jarosławowi
Tkaczyńskiemu absolutorium za 2017 rok, Radni uważają, że Burmistrz wykonuje należycie swoje obowiązki,
dlatego nie mają podstaw, aby obniżać jego wynagrodzenie.
Radny Józef Pilarski zapytał Radcy Prawnego czy Rada Miejska w każdym przypadku musi rozstrzygać
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów czy może rozstrzygać zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Radca Agnieszka Ślusarek – Brenda wytłumaczyła, iż Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem
prawa niższej wagi niż ustawa, a więc na mocy ustawy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy
ustalanie wynagrodzenia Burmistrza.
Przewodniczący Bogusław Łazik doprecyzował, iż mimo kompetencji Rady Miejskiej do ustalania
wynagrodzenia Burmistrza to rozporządzenie Rady Ministrów określa przedziały, w których wynagrodzenie
Burmistrza powinno się zawierać.

Radny Józef Pilarski jest zgłosił wniosek o wycofaniu z porządku obrad uchwały w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Praszki.
Radny Henryk Łowejko wyraził zdanie, że jeszcze wiele jest niewiadomych odnośnie Rozporządzenia
Rady Ministrów, ale nikt nie zaskarżył www rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego, więc nie można go
podważyć.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/1 Radny za, 11 Radnych – przeciw i 1 Radny wstrzymał się od głosu. Rada Miejska w Praszce większością
głosów odrzuciła wniosek o wycofaniu z porządku obrad uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Praszki.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Praszki.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/1 Radny za, 10 Radnych – przeciw i 2 Radnych wstrzymało się od głosu. Rada Miejska w Praszce większością
głosów odrzuciła uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki.
Ad. 16
Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz
stawki za pojemnik określonej wielkości. Komisja rewizyjna nie ustaliła stanowiska w sprawie projektu
uchwały czekając na szczegółowe wyliczenia i ustalenia na komisji Budżetowo - Finansowej. Komisja
Rolnictwa i Ochrony środowiska podjęła decyzję, iż każdy z Radnych będzie głosował indywidualnie. Komisja
Gospodarczego Rozwoju Gminy nie zajęła stanowiska. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy
Społecznej była za oddaleniem uchwały do czasu unormowania wpływu opłat za odpady komunalne. Komisja
Budżetowo – finansowa na swoim posiedzeniu przyjęła wniosek dotyczący przyjęcia stawki za odpady i
pojemnik o określonej wielkości dla gospodarstw jednoosobowych w kwocie 14 zł. Radny Józef Pilarski
wyjaśnił, iż po wielu interwencjach mieszkańców z gospodarstw jednoosobowych, zarówno u
Przewodniczącego Rady Miejskiej jak i u Burmistrza Praszki, ale również po szczegółowej analizie wpływów i
kosztów, możliwe jest obniżenie opłaty dla gospodarstw jednoosobowych do 14 zł.
Pan Burmistrz Jarosław Tkaczyński poinformował, że Urząd Gminy w swoich obliczeniach
dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami, musi mieć niewielki bufor w celu zapewnienia bieżącej
obsługi gospodarki śmieciowej, gdyż należy mieć na uwadze, że część mieszkańców nie płaci za śmieci a część
opłat wpływa po terminie.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej
opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/9 Radnych głosowało za a 4 Radnych wstrzymało się od głosu. Rada Miejska w Praszce większością głosów
podjęła uchwałę nr 303/XXXVII/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 17
Burmistrz Jarosław Tkaczyński poinformował, iż w związku z podjęciem uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej

opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości, i uchwałą ma wejść w życie 1 września 2018 roku to
konieczne jest podjęcie dodatkowo uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Łazik zapytał Radnych czy wyrażają zgodę na
uwzględnienie w porządku obrad ww. uchwały. Wszyscy Radni zagłosowali za wprowadzeniem uchwały do
porządku obrad.
Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 radnych
/13 za. Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 304/XXXVII/2018 w sprawie przyjęcia
Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 18.
Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński poinformował Radę Miejską o konieczności omówienia
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Praszka, który
zostanie przesłany do Wód Polskich do opiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii możliwe będzie
podjęcie uchwały o regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy
Praszka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Łazik zapytał obecnego Bogdana Pęcherczyka,
Zastępcy Prezesa GOSKOM, czy ulegną zmianie opłaty za wodę i ścieki w gminie Praszka. Pan Bogdan
Pęcherczyk zapewnił, iż stawki, które zostały ustalone z Wodami Polskimi, za wodę oraz ścieki nie ulegną
zwiększeniu w ciągu najbliższych 3 lat.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13
radnych /13 za. Rada Miejska w Praszce jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Praszka.
Ad. 19
Zapytania i wolne wnioski.
Pan Sławomir Trawiński Radny Rady Miejskiej zapytał czy w ramach wymiany opraw
oświetleniowych w Przedmościu i Aleksandrowie, będą również nowe lampy. Pan Burmistrz Jarosław
Tkaczyński poinformował, że będą postawione nowe lampy w Aleksandrowie.
Pan Sławomir Trawiński Radny Rady Miejskiej zapytał, kto odpowiada za remont Kaplicy. Radny
dopytywał czy aktualny dzierżawca zobowiązany jest do przywróceniu stanu pierwotnego Kaplicy po
zakończonej umowie dzierżawy, gdyż planujący dzierżawę uważa, że Kaplica jest zdewastowana. Pan
Burmistrz Jarosław Tkaczyński wyjaśnił osoba, która złożyła ofertę, ale jeszcze nie podpisała umowy,
dlatego, też jeszcze nie został sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. Remonty bieżące wykonuje
dzierżawca natomiast większe remonty związane z utrzymaniem Kaplicy, gdzie koszty sięgają kilku
tysięcy złotych pokrywa Gmina gdyż, jako właściciel musi utrzymać budynek w należytym stanie.
Pani Grażyna Sołtysiak Radna Rady Miejskiej poinformowała, że Komisja d/s Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej była z wizytą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce. W trakcie
wizyty pracownicy przedstawili, na czym polega ich praca i z czym spotykają się, na co dzień. W wyniku
spotkania ww. Komisja składa wniosek o przeanalizowanie uposażenia pracowników Ośrodka opieki

Społecznej w Praszce i jeśli będzie taka możliwość, dokonania podwyżki ich wynagrodzeń – wniosek
Komisji w załączeniu.
Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej poinformował, że nie został wykonany jeszcze znak
drogowy zezwalający na parkowanie na terenie targowiska miejskiego w Praszce. Radny podkreślił, iż
uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Urząd Wojewódzki i powinna zostać wykonana przez
Burmistrza. Pan Łukasz Bilski złożył wniosek dotyczący umieszczenia tabliczki do znaku drogowego B1 „
Zakaz ruchu w obu kierunkach” – wniosek w załączeniu.
Pan Józef Pilarski Radny Rady Miejskiej poinformował, iż podczas ostatniej XXXVI sesji Rady
Miejskiej w Praszce złożył wniosek o oznakowanie miejsc parkingowych na parkingu przy ulicy
Listopadowej naprzeciwko bloków nr 15 i 17 w Praszce i nie dostał do dnia dzisiejszego dnia żadnej
odpowiedzi. Burmistrz Jarosław Tkaczyński zapewnił że odpowiedź zostanie niezwłocznie udzielona.
Pan Sławomir Trawiński Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał Burmistrza czy są już jakieś
informacje odnośnie zmiany organizacji na ulicy Kościuszki.
Pan Burmistrz Jarosław Tkaczyński poinformował, że komisji Rewizyjnej dzwonił do Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad i uzyskał informację iż zlecono badanie natężenia ruchu na wskazanym odcinku
i wyniki zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego niezwłocznie po ich analizie. Niestety do dnia
dzisiejszego jeszcze nie wpłynęły żadne informacje.
Ad. 20
Sprawy różne
Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że do
Przewodniczącego wpłynęło kilka pism odnośnie obniżenia wynagrodzenia Burmistrza min od ZGWRP,
Burmistrzów i Wójtów gmin Śląska Opolskiego, Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz od Rady
Miasta Krakowa w sprawie ochrony i promocji flagi Unii.
Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że do wiadomości
Przewodniczącego wpłynęła również prośba od mieszkańców o budowę nakładki asfaltowej w Strojcu na
ulicy Polnej.
Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że kilka dni przed
sesją do Przewodniczącego wpłynęła skarga na Burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego w sprawie
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. Skarga wpłynęła w związku z wypadkiem nieletniej, który miał miejsce na drodze gminnej
między Kuźniczką a Ganą. Przewodniczący poinformował, iż sprawa skargi będzie rozpatrywana podczas
następnej sesji Rady Miejskiej w sierpniu 2018 roku.
Pan Józef Pilarski Radny Rady Miejskiej w Praszce poinformował, iż na początku września 2018
roku planuje się również zwołanie posiedzenia Komisji Statutowej w celu opracowania zmian w Statucie
Organizacyjnym Gminy Praszka.
Pan Burmistrz Jarosław Tkaczyński zaprosił wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Praszce,
Sołtysów oraz Radnego Powiatowego na gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Praszka,
które odbędą się w Przedmościu 30 czerwca 2018 roku oraz koncert Orkiestr Strażackich, który odbędzie
się 1 lipca 2018 roku również w Przedmościu.
Pan Tadeusz Patyk Radny Rady Miejskiej w Praszce poprosił Sołtysów o przekazanie
mieszkańcom informacji o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w związku z suszą. Pan
Burmistrz Jarosław Tkaczyński poinformował, że została już powołana Komisja szacująca straty związane
z suszą i czeka tylko na decyzję wojewody w sprawie ogłoszenia suszy w województwie opolskim.

Ad. 21.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że wyczerpany został
porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam XXXVII/2018 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.
Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.
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