PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018
Sesji Rady Miejskiej w Praszce
która odbyła się w dniu 27 września 2018 roku
w Muzeum w Praszce w godz. 10:00 – 14:00
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.
6.
7.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Sołtysi 6 osób/ wg listy obecności /
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z Gminy Praszka
Media – Mirosław Dragon
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:
Ad.1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę „Otwieram
XXXIX sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXXIX/2018 sesji Rady
Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy
Praszka, media oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Burmistrza Praszki
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2018
roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018
roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta i Gminy Praszka
12. Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2017/2018.
13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
egzaminów za rok szkolny 2017/2018.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce do proponowanego porządku
obrad, jako punkt 12 wprowadził dodatkową uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty.
Ponadto Przewodniczący Bogusław Łazik poinformował, iż wręczenie nagród za najlepsze
osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się o godzinie 11: 30 w Miejskim
Domu Kultury w Praszce i w przypadku nie zrealizowania całego porządku obrad sesja zostanie
przerwana i wznowiona po wręczeniu nagród.
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
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2018
roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018
roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta i Gminy Praszka
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać
składane projekty.
13. Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2017/2018.
14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
egzaminów za rok szkolny 2017/2018.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 3
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XXXVIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 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 XXXVIII/2018 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 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 Krzysztof Spodzieja
- Pan Grzegorz Jabłoński
- Pan Edward Szaniec
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji. Wobec powyższego przystąpiono
do głosowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
- Pan Krzysztof Spodzieja
- Pan Grzegorz Jabłoński
- Pan Edward Szaniec
Ad. 5
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między
sesjami tj. od dnia 28 sierpnia 2018 r. do 26 września 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. Nikt z obecnych nie miał pytań.
Ad.6.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2018
roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Łowejko poinformował, iż Komisja
Rewizyjne w pełnym składzie zapoznała się oraz przeanalizowała wykonanie budżetu gminy Praszka
za pierwsze półrocze 2018 roku informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2018 roku. Przewodniczący Henryk Łowejko poinformował, że Pani Skarbnik Małgorzata
Zawis oraz Burmistrz Jarosław Tkaczyński, obecni podczas pracy Komisji Rewizyjnej, doprecyzowali
zagadnienia oraz wyjaśnili wszystkie wątpliwości Radnych wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej
dotyczących wpływów i wydatków. Przewodniczący Henryk Łowejko, poinformował, że Burmistrz
zapewniał, iż nie ma zagrożeń oraz potwierdził możliwość zrealizowania wszystkich planowanych
inwestycji. Burmistrz podczas prac komisji przedstawił harmonogram działań finansowych, aby
zapewnić optymalizację wskaźników dotyczących ewentualnego zaciągania kredytów. Komisja
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I
półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Łazik zapytał pozostałych Komisji stałych czy
mają jeszcze jakieś pytania. Żaden z Przewodniczących Komisji Stałych nie miał pytań ani uwag.
Przewodniczący Bogusław Łazik poinformował, iż Regionalna Izba Rachunkowa w Opolu
pozytywnie zaopiniowała przebieg wykonania budżetu gminy Praszka za I półrocze 2018 roku –
uchwała RIO w załączeniu.
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 Krzysztof Spodzieja – 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 310/XXXIX/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 zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
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 311/XXXVIII/2018 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
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 określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /12 za / 1 przeciw/ 2 wstrzymało się i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła
uchwałę nr 312/XXXIX/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Praszka. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.
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 313/XXXIX/2018 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka. Komisje Stałe Rady
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka.
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 314/XXXIX/2018 w
sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących
Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Komisje Stałe Rady, które miały projekt
uchwały na posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja Radny Rady Miejskiej w Praszce złożył wniosek, aby w paragrafie
13 projektowanej uchwały zmienić wymaganą liczbę podpisów mieszkańców z 200 na 100 oraz
wykreślić podanie numeru PESEL. Radny uzasadniając wniosek wskazał, że dla 5 osobowego
komitetu inicjatyw zebranie 200 podpisów mieszkańców to duży wysiłek, ponadto mniejsze
miejscowości nie będą miały możliwości przygotowania projektu uchwały ze względu na liczbę
mieszkańców, dotyczy to min miejscowości Lachowskie, która nie posiada wymaganej liczby
mieszkańców. Dodatkowo każdy z mieszkańców będzie musiał wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i być o tym poinformowany. Radny podkreślił, że zebranie 100 podpisów nie jest

równoznaczne z podjęciem uchwały, ponieważ to Rada Miejska w Praszce podejmuje decyzję czy
uchwała zostanie podjęta.
Pani Danuta Janikowska Zastępca Burmistrza Praszki poinformowała, iż zapis, o co najmniej
200 podpisów mieszkańców wynika z ustawy o samorządzie gminnym i liczba ta nie może zostać
zmniejszona.
Pan Krzysztof Spodzieja Radny Rady Miejskiej w Praszce zwrócił uwagę, iż w takiej sytuacji
ustawa nie daje możliwości uchwałodawczej małym, lokalnym społecznościom.
Przewodniczący Rady Miejskiej W Praszce Pan Bogusław Łazik zgodził się z przedmówcą
jednakże do czasu, kiedy ustawa nie zostanie zmieniona Rada Miejska w Praszce nie może dokonać
proponowanej przez Radnego Krzysztofa Spodzieję zmiany. Przewodniczący Bogusław Łazik
podkreślił, że wykaż podpisów musi zawierać dane możliwe do zweryfikowania mieszkańca i nie jest
możliwa rezygnacja z podawania numeru PESEL.
Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki podkreślił, że istnieje również możliwość
zgłaszania projektów uchwał poprzez Radnych Rady Miejskiej w Praszce i jest to najprostsza droga,
aby Radny będący reprezentantem społeczności wniósł projekt uchwały.
Pan Krzysztof Spodzieja Radny Rady Miejskiej w Praszce potwierdził, że również korzystał z
wspomnianej przez Burmistrza Praszki możliwości.
Pan Krzysztof Spodzieja – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15
radnych /14 za / 1 przeciw i Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę nr
315/XXXIX/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13
Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2017/2018
odbyło się w Domu Kultury w Praszce.

Ad. 14
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki przedstawiła informację o stanie
realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów za rok szkolny 2017/2018. Informacja w
załączeniu.
Ad. 15
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, iż do Przewodniczącego Rady
wpłynęły pisma, które będą już procedowane przez następną kadencję Rady Miejskiej w Praszce.











Pismo od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej dot. wynagrodzeń pracowników socjalnych
zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centach pomocy rodzinie
Pismo dot. pokrycia kosztów płytek posadzkowych w sali Domu Pogrzebowego przy ulicy
Gańskiej
3 wnioski Radnego Krzysztofa Spodzieji dot. wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy
Ożarowskiej w Kowalach, dot. przebudowy ulicy Kiczmachów w Kowalach oraz dot.
przebudowy ulicy Nowej w Kowalach
Informacja Burmistrza o deficycie w budżecie
Pismo od mieszkańców wsi Aleksandrów dot. położenia asfaltu na bocznej drodze w
Aleksandrowie
Pismo ze Stowarzyszenia Janko Muzykant dot. możliwości zakupu przez Stowarzyszenie
nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem w Brzezinach
Pismo mieszkańca Tokar o wykonanie przyłącza sieci wodnej do posesji
Pismo mieszkańców wsi Gana – Komorniki o remont drogi w Ganie – Komornikach
Pismo od mieszkańca ul. 3 maja dot. zmiany organizacji ruchu na ulicy 3 maja w Praszce

Radni Rady Miejskiej w Praszce nie zgłaszali żadnych zapytań ani wolnych wniosków.
Ad. 16
Sprawy różne
Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, iż poprosiła
go o zabranie głosu Pani Zofia Ryglewska. Przewodniczący podkreślił, że nie ma zwyczaju udzielania
głosu mieszkańcom podczas sesji. Statut Gminy Praszka pozwala na wypowiedź bądź wyjaśnienia
mieszkańców w związku z podejmowaną uchwałą. Z własnej inicjatywy poprosiła o głos podczas sesji
Pani Zofia Ryglewska, więc w drodze wyjątku Przewodniczący udziela jej głosu.
Pani Zofia powitała Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce, Radnych, Pana Burmistrza,
przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Praszce. Pani Zofia Ryglewska powiedziała ze
pewnie nie wszyscy ją znają i nie wszyscy ją pamiętają, ale na pewno pamięta ją społeczeństwo
Praszki. Pani Zofia Ryglewska powiedziała, że skoro obecna sesja nie jest sesją podsumowującą to
ona przyjedzie i poprosi o głos podczas następnej sesji przewidzianej na październik.
Pani Zofia Ryglewska skierowała do Radnych Rady Miejskiej w Praszce skierowała słowa:
„nie ważne ile razy upadasz, ale ważne ile razy wstajesz”, „prawdziwego przyjaciela poznaje się po
tym jak przyjmuje mój sukces”, „nie oskarżajmy, szanujmy całokształt pracy człowieka jeszcze póki
możemy z nim mówić w czasie teraźniejszym”.
Pani Zofia Ryglewska wspomniała o swoich początkach pracy w Urzędzie Miasta w Praszce,
w którym pracowała w radiowęźle. Pani Zofia Ryglewska powiedziała Radnym, iż 800 podpisów
mieszkańców to nie bagatela i trzeba się nad tym bardzo mocno zastanowić, co cztery osoby zrobią z
tymi podpisami, bo to nie folwark prywatny, to praca bardzo odpowiedzialna i dająca dużo do
myślenia.
Pani Zofia Ryglewska zapowiedziała, że na następną sesję w październiku przygotuje się
lepiej i wyraziła radość, że trafiła na sesję mocno związaną z oświatą, w której pracowała przez 50 lat.
Pani Zofia Ryglewska podkreśliła, iż jeszcze nie znudziła Radnych, więc chciała im jeszcze
pokazać, że Gorzów Śląski honoruje nauczycieli po 52 latach po śmierci i dostała na imprezie jej męża
podziękowanie od Gorzowa Śląskiego. Pani Zofia Ryglewska poprosiła, aby Radni przeczytali i
pomyśleli.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce Bogusław Łazik poinformował Radnych, że
wystąpienie Pani Zofii Ryglewskiej miało związek z nadaniem honorowego obywatelstwa Pani
Ryglewskiej. Przewodniczący poinformował, że kapituła powołana zgodnie z Statutem gminy
Praszka, postanowiła nie kierować sprawy na sesję Rady Miejskiej w Praszce i wprowadzać uchwały
pod obrady sesji.
Radny Łukasz Bilski poinformował, iż prezes OSP skierował pismo do GDDKiA w sprawie
braku korytarza ratunkowego na ulicy Kościuszki w Praszce.
Ad. 17.
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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