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PROTOKÓŁ  Nr  XII/2011 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 17 listopada 2011 roku w godz. 10
00 

do 13
00

 

w  Muzeum w Praszce. 

 

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Sołtysi - 15 osób/ lista obecności w załączeniu/ 

6.   Media :  Radio Opole, Kulisy Powiatu 

 

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 z działalności Burmistrza Praszki.     

    6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

         w Praszce na 2011 rok. 

    7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  

         29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok .  

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

         w Praszce na 2012 rok. 

    9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

  11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wysokości opłaty targowej  

         i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

  12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  

         i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

  13.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Gorzów Śląski 

         w sprawie przyjmowania i przesyłu ścieków z terenu Gminy Praszka/Wygiełdów/. 

  14.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej  

          z przeznaczeniem  pod drogę. 

  15.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych  

          z przeznaczeniem  pod przepompownie ścieków. 

  16.   Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Praszce. 
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  17.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy 

          Praszka. 

  18.   Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

  19.   Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej  

          analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce  . 

  20.   Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń  

          majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

          Burmistrzowi Praszki. 

  21.   Zapytania i wolne wnioski. 

  22.   Sprawy różne. 

  23.   Zakończenie obrad. 

 

     

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych radnych 

na XII/2011 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady są 

prawomocne. 

            Powitał  również gości zaproszonych: sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

przedstawicieli mediów lokalnych. 

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Zapytał Radnych, czy mają inne 

propozycje do przedstawionego porządku obrad .  

           Pan Henryk Żyta – Przewodniczący  Komisji ds. rolnictwa i ochrony środowiska  przedstawił 

wniosek komisji o wprowadzenie do porządku obrad  jako punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011   roku przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł o wprowadzenie do porządku obrad jako 

punkt  20. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z 

siedzibą w Praszce. Wczoraj  uzgodnił tę sprawę z pozostałymi gminami członkowskimi związku. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z wprowadzonymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad  z wprowadzonymi zmianami.. 
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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 z działalności Burmistrza Praszki.     

    6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

         w Praszce na 2011 rok. 

    7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  

         29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok .  

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

         w Praszce na 2012 rok. 

    9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

   10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech  

         kwartałów 2011   roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 

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

   12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wysokości opłaty targowej  

         i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

   13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  

         i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

   14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Gorzów Śląski 

         w sprawie przyjmowania i przesyłu ścieków z terenu Gminy Praszka/Wygiełdów/. 

   15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej  

         z przeznaczeniem  pod drogę. 

   16.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych  

          z przeznaczeniem  pod przepompownie ścieków. 

   17.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Praszce. 

   18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy 

          Praszka. 

   19.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

   20.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z siedzibą  

          w Praszce. 

   21.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej  

          analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce  . 

   22.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń  

          majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

          Burmistrzowi Praszki. 

   23.  Zapytania i wolne wnioski. 

   24.  Sprawy różne. 

   25.  Zakończenie obrad. 
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Ad.  3 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że protokół sesji Rady 

Miejskiej w Praszce Nr XI/2011 z dnia  29 września 2011 roku wyłożony  był do wglądu w biurze 

Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu żadnych uwag. Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół sesji Rady Miejskiej  

w Praszce Nr XI/2011 z dnia  29 września 2011 roku został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską 

w Praszce. 

 

Ad.  4 

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

Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

         - Pan  Henryk Żyta  

         - Pan  Andrzej Rychter 

         - Pan  Sławomir Trawiński 

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  Henryk Żyta - Przewodniczący 

         - Pan  Andrzej Rychter 

         - Pan  Sławomir Trawiński 

    

 Ad 5. 

        Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności za 

  okres między sesjami Rady Miejskiej .  

         Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres od  

   29 września 2011 r. do 16 listopada 2011 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
       

         Ad 6.   

                    Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian do Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień w Praszce na 2011 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.  
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         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt  

uchwały w sprawie zmian do Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 

2011 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 102/XII/2011 w sprawie zmian do Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7.             

           Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Praszka na 2011 rok . Poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały wprowadzone 

zostały dodatkowe zmiany. Poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie dodatkowych zmian w budżecie. 

             Pani Małgorzata Zwis – Skarbnik poinformowała, że wprowadzone zostały dodatkowo 

następujące zmiany: 

 -  wpłynęła dotacja na wypłatę akcyzy od paliwa rolnikom  i jest to ujęte w dziale 010 jako 

zwiększenie planu dochodów o kwotę 96.453 zł , ta sama kwota jest też  w zwiększeniach wydatków, 

-  zmiana o kwotę 15.000 zł  w dziale 851 ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi po 

stronie dochodów i wydatków. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały , a także nie wniosły uwag do wprowadzonych 

dodatkowo zmian..  

               Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 103/XII/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy            

Praszka na 2011 rok . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad  8.   

                    Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień w Praszce na 2012 rok. 
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           Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawił 

wniosek o zmianę ilości członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Poza tym  komisja akceptuje  projekt uchwały. 

Pozostałe Komisje Stałe  Rady  nie jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2012 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 104/XII/2011 w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki Uzależnień  w Praszce na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  9.   

           Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o 

opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

          Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, 

że komisja akceptuje projekt uchwały, ale po analizie stawek proponuje następującą zmianę w 

projekcie uchwały, która nie wpłynie na ogólną kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości :  

w § 1  ust.1 pkt b   zwiększyć stawkę podatku do kwoty 20,13 zł, a w punkcie e zmniejszyć stawkę o 

1,00  zł tj do kwoty 5,62 zł. 

          Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej poinformował, że komisja nie miała dokładnych wyliczeń i nie zajęła stanowiska. 

Pozostałe Komisje Rady zaakceptowały projekt uchwały ze zmianą zaproponowaną przez Komisję 

Gospodarczego Rozwoju Gminy. 

         Przewodniczący obrad  poprosił o przegłosowanie zaproponowanej przez Komisję 

Gospodarczego Rozwoju  Gminy zmiany stawek . 

Radni jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę stawek. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

         Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że mamy przyjęty program naprawczy , w którym przyjęte są 

zasady, by stawki podatku wynosiły 90% maksymalnych stawek. Stąd zaproponowane stawki podatku 

od nieruchomości . Najbardziej znaczący jest wzrost procentowy w pozycji 1) od gruntów. 

Wszystkie gminy jednak podwyższają podatki. W ubiegłych latach te wzrosty były niewielkie, teraz 

jednak są znaczne wzrosty stawek podatku. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów/ 14 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 105/XII/2011 w sprawie określenia 
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wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.  

            Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że w ubiegłym roku  średnia 

cena żyta wynosiła 37,00 zł/dt, a Rada  obniżyła ją do kwoty 34,00 zł/dt . W tym roku średnia cena 

żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wynosi 74,18 zł /dt i jest znacznie wyższa niż w 

roku ubiegłym. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że cena 

żyta nie odzwierciedla sytuacji w rolnictwie. W tym roku jest wyjątkowo wysoka cena, wzrosła prawie  

o 100%, a dochody rolników nie rosną tak dużo. Rolnicy już płacą podatek od budynków, gdzie również 

jest znaczny wzrost  w 2012 roku. Na posiedzeniu Komisji była proponowana  kwota 50,00 zł/dt, ale 

ostatecznie komisja wnosi o obniżenie ceny żyta do kwoty 65,00 zl/dt. 

Komisja Budżetowo-Finansowa , Komisja Rewizyjna i Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy 

proponują obniżyć cenę żyta do kwoty 67,00 zł . Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej nie zajęła stanowiska. 

          Przewodniczący obrad stwierdził, że mamy dwie propozycje dotyczące obniżenia ceny żyta: do 

kwoty 65,00 zl/dt i 67,00 zl/dt. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że do projektu budżetu gminy na 

2012 rok przyjęto kwotę dochodu z podatku rolnego w wysokości 90% ogłoszonej stawki. W budżecie 

nie ma możliwości większych zmian, gdyż te dochody wystarczają na pokrycie wydatków i to przy 

założeniu, że będzie dalsza restrukturyzacja szkół i obniżka płac pracowników Urzędu Miejskiego. 

Dochody z podatku CIT i PIT są planowane bardzo optymistycznie, bo jest wzrost o 1 mln zl, ale w  

Praszce jest tendencja odwrotna i raczej nie możemy liczyć na te dochody. Poprosił radnych by wzięli 

pod uwagę  przy podejmowaniu uchwały sprawy budżetu na 2012 rok. 

          Pan Janusz Dolik sprostował, że mamy trzy propozycje obniżenia ceny żyta: do kwoty 90% z 

74,18 zł/dt tj. 66,72 zł/dt, 65,00zł/dt i 67,00 zł/dt. 

           Przewodniczący obrad stwierdził, że jest to słuszna uwaga 

          Pan Henryk Żyta stwierdził, że różnica 2 zł między stawką 65,00 zł i 67,00 zł daje w skali gminy 

kwotę dochodu w wysokości 14.000,00 zł, a założenie budżetowe jest 90 % maksymalnej stawki. 

          Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie proponowanych  zmian ceny żyta. Głosuje się 

najdalej  idący wniosek, czyli najwyższą cenę żyta tj. 67,00 zł/dt. 

Przeprowadzono glosowanie - Kto jest za obniżeniem ceny żyta do kwoty 67,00 zł/dt ? 

Radni większością głosów / 8 za/ przegłosowali obniżenie ceny żyta do kwoty 67,00 zł/dt. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011   

roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok do kwoty 67,00 zł/dt. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów / 12 za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 106/XII/2011 w sprawie 
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obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  11.  

                    Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 107/XII/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.  

                Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wysokości opłaty 

targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt  

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania 

oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 108/XII/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia wysokości 

opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

                   Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do 

wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.  
Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego.  
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Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 109/XII/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do 

wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

   

Ad  14.   

                      Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą 

Gorzów Śląski w sprawie przyjmowania i przesyłu ścieków z terenu Gminy Praszka/Wygiełdów/. 

Ponieważ po konsultacjach treść projektu porozumienia uległa niewielkiej modyfikacji , poprosił 

Burmistrza o wyjaśnienie zmian. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  wyjaśnił, że zmianie uległa treść § 3 , gdzie  

dokładnie podana została metodologia liczenia opłat za przesył ścieków. Innych istotnych zmian w 

projekcie porozumienia nie ma. Generalnie chodzi o to, żeby zapłacić Gminie Gorzów za przesył 

ścieków z Wygiełdowa. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w omawianej sprawie . 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 110/XII/2011 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą 

Gorzów Śląski w sprawie przyjmowania i przesyłu ścieków z terenu Gminy Praszka/Wygiełdów/. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   15.    

               Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej  z 

przeznaczeniem  pod drogę. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w omawianej sprawie . 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 111/XII/2011 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowej  z przeznaczeniem  pod drogę. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 16.   

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z 

przeznaczeniem  pod przepompownie ścieków. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w omawianej sprawie . 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 112/XII/2011 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem  pod przepompownie ścieków. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

  

Ad 17.    

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Praszce. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w omawianej sprawie . 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 113/XII/2011 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad 18.    

               Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy Praszka. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w omawianej sprawie . 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 114/XII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na 

rzecz Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad 19.                  

              Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  zaakceptowały projekt uchwały.  
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         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w omawianej sprawie . 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 115/XII/2011 w sprawie zamiany nieruchomości. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

  

Ad 20.    

           Pan Bogusław Łazik- Przewodniczący obrad poprosił  Burmistrza o przedstawienie sprawy  

rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z siedzibą w Praszce. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że  jest to pierwszy związek założony 

przez gminy Praszka, Rudniki, Gorzów Śl. Radłów i Byczynę w celu pozyskiwania środków unijnych. 

Później powstała Fundacja Górna Prosna , która pozyskuje środki unijne  z PROW. Z tego programu 

m.im.wieś Strojec otrzymuje dotacje na Majówkę Strojecką. Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki 

Prosny nie ma żadnych zobowiązań, a płacimy składki mimo, że praktycznie związek nie działa. 

Musimy też prowadzić całą procedurę budżetową, absolutoryjną i sprawozdawczą, a związek nie jest 

już nam potrzebny. Wspólnie z burmistrzami i wójtami gmin członkowskich uzgodnił likwidację 

związku poprzez podjęcie uchwał o rozwiązaniu związku. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały  

w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny. 
Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 116/XII/2011 w sprawie  rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki 

Prosny. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 21.    

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce przedstawił informację 

dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

         Pan Bogusław Łazik odczytał również pismo Wojewody Opolskiego dotyczące analizy 

oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce- Bogusława Łazika  i 

Burmistrza Praszki –Jarosława Tkaczyńskiego. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 22. 

          Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz Praszki  przedstawił informację dotyczącą analizy 

oświadczeń  majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

Burmistrzowi Praszki. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad  23.    

           Przewodniczący obrad poprosił Radnych o zgłaszanie zapytań i wolnych wniosków. 

           Pan Józef Pilarski zapytał o  stan realizacji budowy wiatraków. Wiemy, że jest planowana 

budowa w Wierzbiu i w Kowalach.  Jak daleko jest  zaawansowana  budowa wiatraków, bo w obecnej 

sytuacji gminy każda złotówka jest ważna, a to da pewne dochody. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że na pewno nie będzie dochodów 

z wiatraków w 2012 roku, bo to są procedury długotrwałe. Gmina Praszka jest za tym, by powstawały 

na terenie gminy takie inwestycje. Są dwie firmy, które  ubiegają się o pozwolenia na budowę 

wiatraków: jedna z Wielunia , druga  z Inowrocławia. Obie złożyły dokumenty, ale niekompletne i 

zostały wezwane do uzupełnienia dokumentów i ta procedura nie zakończy się w 2012 roku. 

         Pan Kordian Poniatowski zapytał, czy to oznacza, że  ta druga firma z Inowrocławia też jest już 

na tym samym etapie co firma  z Wielunia. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że firmy te różnią się zakresem działań, gdyż Firma z 

Wielunia będzie budować a następnie eksploatować wiatraki, a firma z Inowrocławia tylko będzie 

budować wiatraki. Dlatego te procedury  różnią się. 

         Pan Sławomir Trawiński zapytał, czy będą przesunięte środki z funduszu sołeckiego w 

Przedmościu na oznakowanie dróg. 

        Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec zapytał czy coś więcej wiadomo na temat budowy 

biogazowni w Strojcu. 

        Burmistrz odpowiedział, że właśnie inwestor składa wniosek o warunki zabudowy terenu. Dzisiaj 

złożył dokumenty uzupełniające. W pierwszej wersji było wybudowanie biogazowi w 2012 roku, ale 

pewnie się te sprawy przeciągną .  

         Pan Zbigniew Pieniek zapytał o sytuację w  spółce Energia Praszka. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na razie spółka działa, miasto jest zaopatrzone w 

ciepło. Inwestor, który dostarcza gaz jest poważnie zainteresowany kupnem większościowego pakietu 

udziałów spółki Energia Praszka i czekamy na załatwienie spraw własnościowych spółki. 

        Pan Marek Śliwka złożył wniosek o interwencję w celu poprawy przejścia dla pieszych w ul. 

Kaliskiej  przy cmentarzu. Są tam duże koleiny i  chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa  na tym 

przejściu. 

        Pan Kordian Poniatowski zwrócił też uwagę na niebezpieczne przejście / brak dobrej 

widoczności / ze szkoły nr 4 przez ul. 3 Maja i Mickiewicza przy posesji Pana Dyderskiego.   

 

Ad  24.    

                   Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma, które wpłynęły 

do biura Rady: 

   - pismo  dot. dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego od Komendanta 

Powiatowego PSP w Oleśnie.  
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-  pismo Pana Antoniego Polaka – Radnego Powiatu Oleskiego i Prezesa Zarządu OSP w Praszce 

również dotyczące dofinansowania zakupu pożarniczego dla OSP Praszka . W piśmie Pan Antoni 

Polak informuje, że  jest możliwość uzyskania dużej dotacji z Wojewódzkiej Komendy  PSP w Opolu.  

         Pan Antoni Polak poinformował, że złożył wniosek o zakup samochodu pożarniczego dla OSP 

Praszka do Wojewódzkiej Komendy  PSP w Opolu w dniu 28.08.2011 r. Wniosek należy złożyć do 

połowy stycznia 2012 roku . Stroną do zakupu samochodu jest Gmina Praszka albo OSP Praszka. Do 

wniosku potrzebna jest uchwała Rady o wysokości środków przeznaczonych  na ochotnicze straże 

pożarne. Jako Prezes Zarządu OSP Praszka będzie składał wniosek i będzie się zwracał do Gminy o 

dofinansowanie zakupu samochodu. Chciałby wiedzieć ile pieniędzy może dostać z Gminy i prosi o 

zadeklarowanie kwoty. Nowy samochód dla Powiatu będzie kosztował ok. 600.000 zł  a dla OSP 

Praszka ok. 400.000 zł. Do tej pory OSP Praszka uzyskała 20.000 zł ze zbiórki od mieszkańców 

Praszki  i dalej będzie zbierać środki. 

           Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że dzisiaj nie rozstrzygniemy tego tematu, ponieważ trwają 

prace nad projektem budżetu gminy na 2012 rok. 

 - pismo Burmistrza Praszki  w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia w budynku PSP w 

Ganie  Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Pismo zostało 

skierowane do zaopiniowania przez Komisje Stałe Rady. Poprosił przewodniczących komisji o, 

przedstawienie opinii. 

Wszystkie Komisje Stałe pozytywnie zaopiniowały projekt utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jest to próba 

zagospodarowania niewykorzystanych pomieszczeń  w szkole w Ganie. Poprosił Radnych o 

przegłosowanie wniosku Burmistrza –  Kto jest za utworzeniem w szkole w Ganie Środowiskowego 

Domu  Samopomocy. 

Przeprowadzono głosowanie. Radni jednogłośnie wyrazili wolę na utworzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w  budynku szkoły w Ganie. 

-  wniosek Honorowych Obywateli Miasta Praszki o nadanie basenowi w Praszce imienia Lucjana 

Pychyńskiego. Pismo zostało skierowane  do zaopiniowania  przez Komisje Stałe Rady. Poprosił  

przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. 

Wszystkie komisje zapoznały się z pismem ale nie zajęły stanowiska w sprawie nadania  basenowi w 

Praszce imienia Lucjana Pychyńskiego. 

           Pan Bogusław Łazik stwierdził, że może Radni mieli za mało informacji i na dzień dzisiejszy 

nie zajęli stanowiska, ale być może ten temat wróci pod obrady. 
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- pisma od Sołtysa wsi Przedmość w sprawie realizacji  następujących zadań: wykonania tablic 

informacyjnych nazwami ulic i numerami domów,  kanalizacji burzowej oraz drogi asfaltowej, 

zwiększenie etatu w świetlicy Przedmościu oraz podjęcie współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Oleśnie odnośnie budowy chodnika wzdłuż ul. Głównej w Przedmościu.  Pisma te zostały złożone do 

Burmistrza o ujęcie tych zadań w budżecie na 2012 rok. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że dzisiaj wszyscy Radni 

otrzymali projekt budżetu Gminy Praszka na 2012 r. Przypomniał, że  mamy podjętą uchwałę w 

sprawie trybu prac nad projektem budżetu i przypomniał jej treść. Komisje Stałe Rady rozpatrują 

projekt budżetu i kierują wnioski do Burmistrza.      Proponuje  by na początku przyszłego tygodnia 

zrobić spotkanie informacyjne z udziałem Radnych i Burmistrza  w celu omówienia poszczególnych 

działów i rozdziałów dochodów i wydatków budżetowych. Proponuje termin spotkania na dzień 

25.11.2011 r. godz. 15
00

 / piątek/. Radni  nie mieli uwag do zaproponowanego terminu spotkania. 

         Następnie Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących komisji stałych o ustalenie terminów 

posiedzeń komisji w sprawie rozpatrzenia projektu budżetu na 2012 rok. Łączne ostateczne wnioski 

przekazuje Burmistrzowi Komisja Budżetowo-Finansowa, a Burmistrz przedstawia Radzie pisemne 

stanowisko w sprawie wniosków komisji Przewodniczącemu Rady. Burmistrz może też wprowadzić 

autopoprawki do projektu budżetu w formie zarządzenia. Sesja budżetowa powinna się odbyć przed 

świętami, a kolejna po świętach. Musi być zachowany 14-dniowy termin zwołania sesji budżetowej i 

dostarczenia materiałów. Zaproponował, by sesja w sprawie uchwalenia budżetu gminy odbyła się 

20.12.2011 r., a kolejna  29.12.2011 r. na której będą jeszcze sprawy  do załatwienia  na koniec roku.   

 

Ad 25.    

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  porządku 

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XII/2011 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 


