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       PROTOKÓŁ  Nr VI/2015  
sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 23 kwietnia 2015 roku 

w godz. 10
00

 - 14
00

 

                                                                         

                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                         - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 14 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecny 1 radny -  Pan Krzysztof Spodzieja 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Pan  Bogusław Chrzęstek –  Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie 

7.   Pan Jerzy Kierat – Komendant Komisariatu Policji w Praszce 

8.   Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

9.   Sołtysi  11 osób/ wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1             

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział 

formułę „ Otwieram VI sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Przywitał obecnych radnych na 

VI/2015 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, 1 radny – 

Krzysztof Spodzieja nieobecny usprawiedliwiony -   zatem obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: Pana Bogusława Chrzęstka – Z-cę Komendanta 

Powiatowego Policji w Oleśnie, Pana Jerzego Kierata – Komendanta Komisariatu Policji w 

Praszce, Pana Leszka Krzyżanowskiego – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Praszce, Pana Henryka Krześniaka – Radnego Powiatu Oleskiego, sołtysów, burmistrza i 

pracowników Urzędu Miejskiego. 
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Ad 2. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek 

obrad: 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z V/2015 sesji . 

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.    Informacja Burmistrza Praszki . 

6.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

       za 2014 rok.    

7.    Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014”.   

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. 

10.  Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki  

       Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych  

       spraw w zakresie administracji publicznej.  

11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami    

       komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty  

       za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

       odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

       odpadów. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  

       nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników 

       bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

       gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

16.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług  

       świadczonych  przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

       nieruchomości  i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
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17.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska   

       dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą   

       oddziaływania na środowisko. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Praszce. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum w Praszce. 

20.  Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy  

      Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

      pożytku publicznego za 2014 rok. 

21.   Zapytania i wolne wnioski 

  22.   Sprawy różne. 

  23.   Zakończenie obrad. 

 

 Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje dot. 

przedstawionego porządku obrad .         

Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. 

       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 przedstawiony porządek obrad . 

       Pan Bogusław Łazik poinformował, że na dzisiejszą sesję został zaproszony Pan 

Bogusław Chrzęstek , który  pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Praszce, a od 

niedawna otrzymał stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie.  

Zaproszony został również Pan Jerzy Kierat – obecny Komendant Komisariatu Policji w 

Praszce. Poprosił komendantów o kilka słów odnośnie zmian, które nastąpiły w Komisariacie 

Policji w Praszce. 

      Pan Bogusław Chrzęstek poinformował, że od 1 kwietnia 2015 r. zgodnie z decyzją 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu został przeniesiony na stanowisko Zastępcy 

Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie. Nadal będzie współpracował z  tutejszym 

samorządem, gdyż będzie nadzorował ten teren. Na terenie Praszki pracował 10 lat i w 

związku z odejściem chciałby podziękować Radzie i Burmistrzowi za życzliwość i pomoc nie 

tylko w kwestiach finansowych, ale także w innych sprawach. Zawsze ta pomoc była i tu 

podziękował również Radnemu Powiatu Oleskiego oraz za docenienie pracy policji. 
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     Pan Jerzy Kierat – Komendant Komisariatu Policji w Praszce podziękował za zaproszenie 

na sesję i zapewnił, że nadal będzie współpracował z samorządem Praszki i bardzo liczy na 

pomoc i dobrą współpracę. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Panu Bogusławowi Chrzęstek 

za wieloletnią współpracę i życzył sukcesów w dalszej pracy, a Panu Jerzemu Kieratowi 

pogratulował awansu i również życzył sukcesów w pracy. 

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce również podziękował 

Panu Bogusławowi Chrzęstek za wieloletnią współpracę i pogratulował obu  komendantom 

awansu i życzył dalszej  dobrej współpracy z samorządem Praszki. 

 

Ad 3. 

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

V/2015  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015r. 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 V/2015  sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. 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 Arkadiusz Kościelny 

         - Pani 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:  

                  - Pani Grażyna Sołtysiak - Przewodnicząca 

                  - Pan Arkadiusz Kościelny 

                  - Pan Mieczysław Noga 
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Ad 5.      

          Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za 

okres między sesjami tj. od 19 marca 2015 r.  do 23 kwietnia 2015 r. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. Jednocześnie zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste wręczenie 

tegorocznych nagród Praszkowski Koziołek w dniu 7 maja 2015 r. o godz. 18
00

  , na  35 lecie 

Muzeum w Praszce w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 11
00 

 oraz na Forum Gospodarcze w Ganie 

w dniu 28 kwietnia o godz. 10
00

. 

          Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny poinformowała, że wystąpiła do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu o opinię prawną dotyczącą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Burmistrzowi Praszki i  kto ma podpisać pismo w 

tej sprawie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wyraziła opinię zgodną z opinią radcy 

prawnego Urzędu. Odczytała tę opinię.  

         Pan Bogusław Łazik podziękował za informację i stwierdził, że chciałby się zapoznać z 

tym pismem.. Zapytał radnych czy mają inne pytania do Burmistrza odnośnie przedstawionej 

informacji. 

        Pani Grażyna Sołtysiak zapytała, kiedy będzie wdrożony plan naprawczy w szkole w 

Strojcu. 

        Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że przekaże program naprawczy celem 

zapoznania się z  nim. 

         Pan Bogusław Łazik podziękował Burmistrzowi za przedstawienie informacji z 

działalności. 

 

Ad 6-7 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Praszce przedstawił dwa dokumenty: 

- sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2014 rok, 

- ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 

Są to dwa obszerne opracowania, z którymi radni się zapoznali i  rozpatrzyli na posiedzeniach 

Komisji Stałych Rady. Komisje nie przedstawiły wniosków ani uwag.  

        Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, że 

w przedstawionych dokumentach są wskazane obszary pomocy społecznej i sprawy 

finansowe. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce jest osoba udzielająca porad 

psychologicznych, prawnych i asystent rodziny, którego zadaniem jest utrzymanie dzieci przy 

rodzicach. Obecnie jest kierunek działalności, by współpracować ze społecznością lokalną, z 
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instytucjami pozarządowymi. Jest do adaptacji część pomieszczeń, w których mogłyby 

funkcjonować instytucje pozarządowe i Zespół Interdyscyplinarny. 

      Pan Bogusław Łazik zapytał o realizację Karty Dużej Rodziny  i  Opolskiej Karty 

Rodziny i  Seniora. Chodzi o rozpropagowanie tej karty i pozyskanie chętnych do stosowania 

ulg. 

      Pan Leszek Krzyżanowski poinformował, że Karta Dużej Rodziny jest już realizowana a  

co do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wystąpił do Marszałka Województwa Opolskiego o 

sprzęt i materiały i będzie realizowana. 

     Pan Henryk Łowejko zapytał, czy zakładanie niebieskiej karty rodzinie jest robione 

należycie, bo są głosy  o nadużywaniu tej niebieskiej karty. Czy nie jest to robione tylko na 

podstawie pomówień, czy jest ten temat dokładnie rozpatrywany. 

     Pan Leszek Krzyżanowski odpowiedział, że tym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. 

walki z przemocą w rodzinie i nie ma dostępu do tych dokumentów. Z doświadczenia wie, że 

nie wszystkie przypadki kwalifikują się do założenia niebieskiej karty. Przemoc może być 

zarówno fizyczna jak i psychiczna, finansowa i to najczęściej w przypadku zdarzeń wnioskuje 

Policja o założenie niebieskiej karty. Pomoc społeczna jest bardzo drażliwym tematem i 

często jest źle odbierana w społeczeństwie, ale często też są sytuacje, gdzie pracownicy 

socjalni są narażeni na różne niebezpieczeństwa. Znamy przypadek podpalenia pracownic 

ośrodka pomocy społecznej i dlatego w  OPS w Praszce jest system alarmowy, w każdym 

pokoju jest przycisk alarmowy by zapobiec podobnym zdarzeniom. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że szczegółowo działalnością 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce zajmie się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej i przedstawi ewentualne wnioski. Poinformował nowych 

radnych, że Pan Leszek Krzyżanowski prowadzi bardzo szeroką działalność poza ośrodkiem 

pomocy, jest aktywny przy różnych przedsięwzięciach realizowanych przez gminę. 

       Pan Bogusław Łazik podziękował Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za 

przedstawioną informację i zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionych 

sprawozdań. 

Radni nie mieli uwag do przedstawionych dokumentów. 

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

sprawozdanie z działalności Ośrodka Po mocy Społecznej w Praszce za rok 2014 oraz ocena 

zasobów pomocy społecznej w Praszce za 2014 zostały przyjęte bez uwag. 
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Ad 8-9 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji 

stałych Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej i projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok. Te 

dwie sprawy ściśle się ze sobą wiążą więc omówimy je razem. 

Komisja Rewizyjna zaakceptowała obydwa projekty uchwał bez wniosków. 

Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwał. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała obydwa  projekty uchwał . 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Pomocy Społecznej zaakceptowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej a do projektu uchwały w 

sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2015 rok  złożyła wniosek, by ze środków 

funduszu remontowego w dziale 600 wykonać remonty dróg gminnych: 

- w  Przedmościu ul. Brzozowa, 

- w  Strojcu  ul. Sportowa i Ogrodowa, 

- w  Szyszkowie, 

- w  Rosochach, 

- w Ganie – Gawrońcu, 

- w Praszce ul. Kościuszki chodnik. 

Komisja Budżetowo-Finansowa pozytywnie opiniuje projekty obu uchwał i przedstawiła 

wniosek dotyczący sprecyzowania remontowanych dróg tj. sfinansować remonty 

następujących dróg  z tzw. nadwyżki budżetowej w wysokości 364.284 zł oraz środków w 

dziale 600 rozdz.60016 §4270 – remonty dróg : 

- Gana-Gawroniec – ok. 125.000 zł 

- Przedmość, ul. Brzozowa – ok. 80.000 zł 

- Strojec ul. Ogrodowa i Sportowa – ok. 95.000 zł 

- Rosochy i Szyszków – ok. 133.000 zł 

- Wierzbie ok. 400 m – ok. 76.000 zł 

Praszka chodnik na ul. Kościuszki – ok. 107 .000 zł. 

         Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że w uchwale w sprawie budżetu wskazuje się tylko 

kwotę na remonty dróg, a szczegółowo na jakie drogi musi wystarczyć zapis wniosku w 

protokole sesji.    

       Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

głosowało 14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

38/VI/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

      Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2015 rok. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 39/VI/2015 w 

sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do  

protokołu. 

     Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosków dot. remontów dróg. Stwierdził, 

że Komisja Budżetowo-Finansowa i Komisja Oświaty złożyły wnioski zbieżne , by kwotę 

600.000 zł z działu 600 i kwotę z nadwyżki budżetowej 364.284 zł przeznaczyć na  

wykonanie remontów następujących dróg:   

- Gana-Gawroniec – ok. 125.000 zł 

- Przedmość, ul. Brzozowa – ok. 80.000 zł 

- Strojec ul. Ogrodowa i Sportowa – ok. 95.000 zł 

- Rosochy i Szyszków – ok. 133.000 zł 

- Wierzbie ok. 400 m – ok. 76.000 zł 

Praszka chodnik na ul. Kościuszki – ok. 107 .000 zł. 

Poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej i Komisji Oświaty. 

     Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że jego intencją też było wykonanie remontów 

wskazanych dróg, jednak priorytetową sprawą jest wykonanie remontu mostu w Skotnicy.  

Przystąpimy do realizacji remontów tych dróg, ale po przetargach będzie dopiero wiadomo na 

ile wystarczy pieniędzy. 

       Pan Tadeusz Patyk zgłosił dodatkowo wniosek Pana Krzysztofa Spodziei dot. remontu 

części ul. Ogrodowej pomiędzy ul Spacerową a Wodną w Kowalach. Wniosek nie został 

przegłosowany. 

 

Ad 10.  

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że ponieważ zmieniła się 

ustawa  dotycząca gospodarki odpadami musimy wrócić do tego tematu i w związku z tym na 
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dzisiejszą sesję zostało przygotowane kilka projektów uchwał. Pierwsze uchwały dotyczące 

gospodarki odpadami były podejmowane po bardzo długich przygotowaniach i dyskusjach. 

Teraz możemy się na nich wzorować i  dostosować do obecnie obowiązującej ustawy.  

Pierwszy projekt uchwały dotyczy upoważnienia PPU GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce. Jest 

zmiana zakresu prowadzenia spraw dot. gospodarki odpadami. Teraz w Urzędzie Miejskim w 

Praszce prowadzona księgowość i windykacja opłat za gospodarowanie odpadami. Poprosił 

przewodniczących komisji stałych Rady o opinie dotyczące projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 

GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej.  

Wszystkie komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

      Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 40/VI/2015 w 

sprawie upoważnienia Zarządu Spółki  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM 

Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji 

stałych Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik 

określonej wielkości. 

Komisja Rewizyjna nie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Komisja ds. Oświaty, Kultury Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła wniosek 

dotyczący zmiany wysokości opłat w §3 pkt 2 i 3 oraz w § 4 ust.2 : 

2) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie a odpady 

biodegradowalne są kompostowane na nieruchomości właściciela wytwarzającego ten odpad 

w wysokości: 

a) 16,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

b) 23,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego, 

c) 29,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego i czteroosobowego, 
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d) 38,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i sześcioosobowego, 

e) 45,00 zł od gospodarstwa domowego siedmioosobowego lub większego; 

 

3) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie wraz z odpadami 

biodegradowalnymi w wysokości: 

a) 19,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

b) 25,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego, 

c) 33,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego i czteroosobowego, 

d) 42,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i sześcioosobowego, 

e) 50,00 zł od gospodarstwa domowego siedmioosobowego lub większego. 

 

§ 4. 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałych 

wielorodzinnych w wysokości 4,00 zł za 1 m3 zużytej wody jednak nie więcej niż 45,00 zł  

w danym mieszkaniu. 

Po uwzględnieniu zaproponowanych zmian komisja jednogłośnie akceptuje projekt uchwały. 

 

Pozostałe Komisje: Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarczego Rozwoju Gminy i 

Budżetowo-Finansowa również zaproponowały podobne zmiany w projekcie uchwały. 

    Pan JarosławTkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że te wnioski należało przedstawić 

na posiedzeniach komisji, bo teraz trzeba to wszystko przeliczyć. W budżecie jest 

zaplanowane w dochodach 1,5 mln zł i jeśli nie uzyskamy z opłat za śmieci tej kwoty to może 

zajść sytuacja, że gmina będzie musiała dopłacać. 

   Po konsultacjach Burmistrz zaproponował, by pozostawić 4,00 zł/m
3 

 i nie więcej niż 45,00 

zł, chociaż nie wiadomo jaka to będzie kwota. 

        Pan Bogusław Łazik wyjaśnił, że Radnym chodziło o to, by opłaty za odpady były 

procentowo podobne dla domków jednorodzinnych i dla mieszkańców bloków. 

       Pani Grażyna Sołtysiak zapytała dlaczego najpierw są ustalane stawki a następnie jest 

przetarg, powinno chyba być odwrotnie. 

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że do przetargu należy podać uchwalone stawki. 

      Pan Józef Pilarski stwierdził, że część radnych jest zdania, że nie powinno się mówić, jaką 

mamy kwotę zaplanowaną na gospodarkę odpadami , bo firmy wiedzą o jaką kwotę mogą 

walczyć. Niepokojące jest to, że jest taki duży wzrost  kosztów firm zajmujących się 

odpadami. 
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      Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że to nowa ustawa umożliwia firmom śmieciowym  

podwyższanie opłat za zagospodarowanie odpadów. W zasadzie to te firmy podzieliły się 

rynkiem. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że propozycje komisji są spójne dlatego proponuje 

przegłosować wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Zapytał, kto jest za wnioskiem ?  Radni większością głosów przyjęli wniosek /11 za 

wnioskiem, 2 wstrzymało się od głosu , 1 był przeciwny/. 

         Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały z przegłosowaną poprawką. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce większością głosów /11 za,1 przeciw, 2 wstrzymujące/ 

podjęła uchwałę Nr 41/VI/2015 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 12.   

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 42/VI/2015 w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.    

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

       Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że w poprzedniej uchwale nie było 

wyszczególnienia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

/PSZOK/ i § 5 został rozbudowany. Z kolei nowością jest wprowadzenie w § 6  zasad  

reklamacji. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 43/VI/2015 w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.  

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Praszka. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 44/VI/2015 w 

sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 15.   

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
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wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 45/VI/2015 w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 16.    

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji 

stałych Rady o opinie dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości  i  zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 46/VI/2015 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   

zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 17.             

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji 

stałych Rady o opinie dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z 

perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą  oddziaływania na środowisko. 
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Poinformował,  że zmiany dotyczą głównie azbestu.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 47/VI/2015 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy 

Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą  

oddziaływania na środowisko. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 18.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły do Rady 

Miejskiej w Praszce cztery wnioski o nadanie nazwy dla ronda w Praszce przy zbiegu ulic 

Warszawskiej, Piłsudskiego i Listopadowej złożone przez: 

1/   Komitet  Do Spraw Koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia -  o nadanie rondu nazwy 

„Rondo Kalwaryjskie”,  

2/ Towarzystwo Przyjaciół Praszki - o nadanie imienia dla ronda  „ Zofii i Stefana 

Korbońskich”, 

3/ Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Praszce - o nadanie imienia 

dla ronda  „ Zofii i Stefana Korbońskich”, 

4/  Grupę Obywatelską MIWO - o nadanie imienia rondu „ 19 STYCZNIA” 

     Zgodnie z podjętymi na sesji w dniu 5 lutego 2015 roku uchwałą w sprawie trybu i zasad 

przeprowadzania konsultacji społecznych i ustaleniami,  Burmistrz Praszki skierował wnioski 

do konsultacji społecznych. Po sesji wpłynął jeszcze jeden wniosek od mieszkańców Praszki 

o nadanie nazwy dla ronda „ Wincentego Jungowskiego” , ale już trwały konsultacje . Jeśli 

dzisiaj by nie doszło do nadania imienia dla ronda to również ten wniosek skierowany 

zostanie do konsultacji społecznych. Jest to zgodne z podjętą uchwałą. 

    Pan Bogusław Łazik zaproponował, by głosować wnioski według kolejności wpływu. 

Jeżeli pierwszy nie uzyska większości głosów, będziemy głosować kolejny wniosek. 

Myśli, że każdy z radnych ma już określoną propozycję obraną. 
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    Pan Edward Szaniec zgłosił wniosek formalny o nie nadawanie nazwy dla ronda. 

    Pani Grażyna Sołtysiak poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej proponuje pozostawić rondo bez nazwy. Wniosek został przyjęty nie 

jednogłośnie przez członków komisji. 

     Pan Tadeusz Patyk poinformował, że Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

również przyjęła wniosek większością głosów 3 do 2 o nie nadawanie nazwy dla ronda w 

Praszce. 

      Pan Bogusław Łazik stwierdził, że jeśli mielibyśmy rozpatrzyć te wnioski, to po co była ta 

cała procedura. Głosowanie pokaże, czy ten wniosek będzie brany pod uwagę. Tu nie ma 

jakiegoś przepisu regulującego procedurę nadawania nazwy. Już kiedyś Rada się tym 

tematem zajmowała i głosowano wnioski. Nie sugeruje żadnej decyzji, niech radni zdecydują 

w głosowaniu. 

    Pan Bogusław Łazik poprosił przewodniczących pozostałych komisji stałych Rady o opinie 

dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Praszce. 

Komisja Rewizyjna – pozostawiła sprawę do głosowania indywidualnego. Wstępnie wskazała 

nazwę „ Rondo Kalwaryjskie”. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego nie zajęła stanowiska. 

Komisja Budżetowo-Finansowa nie zajęła stanowiska. 

      Pan Bogusław Łazik poddał pod głosowanie wnioski o nadanie nazwy dla ronda według 

kolejności wpływu i tak jako pierwszy wniosek o nadanie nazwy dla ronda w Praszce „ 

Rondo Kalwaryjskie”. Wyjaśnił, że jeśli wniosek uzyska większość głosów to następnych 

wniosków  już nie głosujemy.  

       Pan Bogusław Łazik zapytał - Kto z Radnych jest za nadaniem nazwy dla ronda w 

Praszce „ Rondo Kalwaryjskie” ?   

Przeprowadzono głosowanie. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że głosowało 14 radnych: 6 

radnych za wnioskiem, 4 przeciwnych i 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek uzyskał 

większość głosów i został przyjęty.   

      Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie uchwały w tej sprawie. 

      Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały z wpisaną nazwą ronda  „ Rondo Kalwaryjskie”. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych : 6 radnych za uchwałą , 4 przeciwnych i 4 wstrzymało się od głosu. 
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Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę Nr 48/VI/2015w sprawie 

nadania nazwy dla ronda w Praszce . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 19.  

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o opinie dotyczące projektu uchwały nadania Statutu Muzeum w Praszce.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

        

       Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 49/VI/2015w sprawie 

nadania Statutu Muzeum w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 20.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 

projekt omawianej uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie. 

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

14 radnych i  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 50VI/2015w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 21.   Zapytania i wolne wnioski 

           Pan Bogusław Łazik poinformował, że skierował pismo do Przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o zajęcie stanowiska w sprawie budowy parkingu przy Publicznym Przedszkolu 

Nr 2 w Praszce . Jest to sprawa z dyżuru,  prośba Pana Józefa Ślusarka  i pismo dyrektora 
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przedszkola – Pani Ewy Kołodziej skierowane na prośbę rodziców. Poprosił o opinie w tej 

sprawie. 

Wszystkie komisje negatywnie zaopiniowały wyżej wymienioną sprawę. 

      Pan Łukasz Bilski zgłosił problem mieszkańców budynków komunalnych dotyczący 

założenia domofonów oraz poruszył sprawę terenów gminnych, na których często palą się 

trawy, by jakoś przeciwdziałać temu. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki ustosunkował się do poruszonych tematów. 

Stwierdził, że założenie domofonów nie jest możliwe bo po tygodniu będą złomem, podobnie 

jak było z klamkami. Są  to rzeczy notorycznie niszczone, a nakłady na remonty mieszkań są 

duże i nie przewiduje się wymiany domofonów. Co do traw na terenach gminnych to są dwa 

razy w roku wykaszane przez GOSKOM i przez pracownika Urzędu, ale faktycznie mogą tam 

się zdarzać pożary, nikt tego nie upilnuje. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odniósł się również do wniosku Pana Łukasza Bilskiego o 

ustawienie tablic informacyjnych „ witaczy” przy wjazdach do Praszki. Zapytaliśmy kilka firm 

o wykonanie i ustawienie  tablic. Okazuje się, że muszą być na podmurówce i wymagają 

pozwolenia na budowę. Usytuowanie w pasie drogowym drogi krajowej według ustawy nie jest  

możliwe bez pozwolenia. Myśli, że możemy to zrobić albo na naszych gruntach, albo jeszcze 

będzie pytał zarządcy dróg krajowych. Wchodzi nowe prawo budowlane, ale to będą potrzebne 

te same dokumenty. W każdym razie pracujemy nad tym. 

     Pani Grażyna Sołtysiak podziękowała za ustawienie w mieście  stojaków na rowery. 

Zgłosiła również propozycję , by ukwiecić rynek w Praszce innymi kwiatami, bardziej 

efektownymi nie takimi pospolitymi. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że zielenią w mieście zajmuje się GOSKOM , ale 

oni teraz pracują na takich stawkach, że nie mogą sobie na wiele pozwolić. Jeśli zwiększymy te 

stawki to może będzie można zmienić rodzaj kwiatów w rynku. 

      Pan Henryk Łowejko przekazał informację,  że Pan Krzysztof Spodzieja wyraził zgodę na 

pracę w Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy opracowywaniu Studium 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka. 

     Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są inne kandydatury na członka wyżej wymienionej 

komisji. Nie było. Radni jednogłośnie wytypowali Pana Krzysztofa Spodzieję na członka 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

     Pan Arkadiusz Kościelny poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy miała 

złożyć wniosek o przygotowanie informatora o terenach inwestycyjnych, ale  wniosek stał się 

bezzasadny, gdyż  Burmistrz ma przygotowany informator o terenach inwestycyjnych. 
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     Pan Bogusław Łazik  poruszył sprawę dotyczącą Pana Bogdana Pszenicy - właściciela 

Narzędziowni w Strojcu.  Pan Bogdan Pszenica był zaproszony na posiedzenie Komisji 

Gospodarczego Rozwoju Gminy i przedstawił problem związany z rozbudową firmy. Poprosił 

o mediacje z sąsiadem który nie wyraża zgody na rozbudowę. Pan Pszenica złożył pisma w tej 

sprawie do Rady Miejskiej i do Burmistrza. Padły stwierdzenia, by Burmistrz włączył się w 

mediację, ale nie wie jakie jest stanowisko Burmistrza. 

    Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że ma informację, że dzisiaj 

miał  Starosta Oleski  pojechać do Pana Pszenicy i jego sąsiada w tej sprawie i zobaczymy co z 

tego wyniknie. 

    Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie zapytał Burmistrza: 

-  na jakim etapie jest budowa wodociągu w Markach? 

-  co z wykonaniem przepustu na moście? 

-  jaki jest termin wyborów sołtysa  w Lachowskim? 

    Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział na zadane pytania: 

-  wodociąg w Markach jest w trakcie uzgodnień projektowych. Jest tam kłopot z ustaleniem 

miejsca pod stację przepompową. Był na miejscu z firmą  i ustalono, że stacja będzie na działce 

gminnej. Natomiast co do wodociągu to będzie jeszcze rozmawiał z Nadleśnictwem w sprawie 

usytuowania wodociągu. Regulujemy sprawy dróg i  powinniśmy przez to uniknąć opłat. W 

tym roku będzie zrobiony wodociąg, ale konkretnego terminu nie może podać, 

- odnośnie przepustu to będzie zrobiony, natomiast remont mostu musi zaczekać ponieważ w 

tym roku będzie robiony most w Skotnicy.  

- o terminach wyborów sołtysów poinformował Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz Gminy.  

  Wybory sołtysów odbędą się w ostatnim tygodniu maja. Będzie uzgadniał z sołtysami terminy 

zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysa i już dzisiaj prosi sołtysów o zgłaszanie dogodnych 

terminów. 

    Pan Andrzej Wicher – sołtys wsi Brzeziny poruszył sprawę koszy na śmieci na przystankach 

oraz zapytał, co właściciele przydomowych oczyszczalni mają zrobić z osadami. 

    Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że o oczyszczalnie przydomowe 

trzeba dbać i wywozić osad. Na dzień dzisiejszy nie wie jak to zrobić i  kto ma to robić . Jest tu 

faktycznie problem. Co do koszy na przystankach to są  i śmieci są zabierane przez GOSKOM.. 

    Pan Jan Gędek zapytał, co ze śmieciami z imprez plenerowych. Jest to dość duża ilość 

śmieci i jest to koszt ok. 150,00 zł licząc według stawki opłat w terenie niezabudowanym. 

    Pan Jarosław Tkaczyński  poinformował, że można też złożyć deklarację terminową na jeden 

miesiąc i wówczas będzie taniej.    
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    Pan Jarosław Tkaczyński poinformował , że już w ubiegłym roku przygotował na prośbę 

dyrekcji NEAPCO EUROPE w Praszce materiały dotyczące terenów inwestycyjnych i ulg dla 

inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Przygotował mapkę z terenami wokół NEAPCO z 

podaniem numerów działek. Jeśli chodzi o zakup działek to nie można ustalić jaki to byłby 

koszt bo są to prywatni właściciele i nie podają cen. Wie jakie są ceny, jak kupują i sprzedają 

rolnicy, ale jeśli chodzi o tereny przemysłowe to nie jest w stanie powiedzieć nic o cenie. 

Ostatnio pojawił się inwestor poszukujący ok. 2 ha gruntu pod działalność przemysłową. 

Objechał z nim teren gminy i zaproponował  miejsca po byłym zakładzie ARMAGOR i  

ALUMIEDŹ. 

 

Ad 22.   Sprawy różne. 

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

Rady Miejskiej w Praszce : 

- pismo o dofinansowanie zakupu drabiny dla OSP  Praszka. Sprawa jest już załatwiona. 

- pismo trzech Związków Zawodowych  działających przy NEAPCO EUROPE w Praszce  w 

sprawie podjęcia wszelkich działań i spowodowanie by NEAPCO EUROPE wybudowało 

nową halę produkcyjną w Praszce. Przewodniczący Rady odczytał pismo i poinformował, że 

odbyło się spotkanie w tej sprawie. 

     Pan Henryk Łowejko w nawiązaniu do pisma związków zawodowych przy NEAPCO 

EUROPE przedstawił wniosek formalny o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie 

przyszłości i rozwoju firmy NEAPCO EUROPE i zaproszenie na tą sesję dyrektora Dawida 

Kasula, dyrektora Edmunda Majtykę oraz Posła Leszka Korzeniowskiego  i Senatora 

Aleksandra Świeykowskiego. Termin sesji należy dostosować do możliwości obecności 

wymienionych osób. Oficjalny wniosek zostanie złożony tak, by zachować 7 dniowy termin 

zwołania sesji nadzwyczajnej. 

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że najpierw należy uzgodnić 

termin z osobami zapraszanymi, a następnie ustalimy termin sesji nadzwyczajnej. 

    Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  uważa, że najpierw należy ustalić terminy z 

władzami NEAPCO , a następnie złożyć wniosek  w odpowiednim terminie i ustalić termin 

sesji nadzwyczajnej. 

 Pan Józef Pilarski wyraził akceptację dla zwołania sesji nadzwyczajnej odnośnie sprawy 

NEAPCO  na wniosek związków zawodowych. Będzie to miało znaczenie dla właściciela 

firmy, że środowisko jest zintegrowane z zakładem i zależy nam na dobrej współpracy.  
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     Pan Henryk Łowejko dodał, że Pan Dawid Kasul powiedział, że dla usadowienia biznesu 

liczy się zysk, dobra współpraca z pracownikami i ścisła współpraca z samorządem. 

    Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że jest zasygnalizowany wniosek i 

prosi radnych, którzy są pracownikami NEAPCO, by uzgodnili terminy z władzami zakładu, 

a my dostosujemy się do tych terminów. Zaproszenia na sesję nadzwyczajną wyjdą od 

Przewodniczącego Rady jak będzie znany termin spotkania, a wniosek radnych niech zostanie 

złożony w terminie takim, by był zachowany termin zwołania sesji nadzwyczajnej. 

     Pan Henryk Łowejko stwierdził, że należy rozwiązać ten trudny problem i może zapadną 

konkretne wnioski. 

     Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że podobna sytuacja już była, rozmawiał wówczas z 

Panem Traidlem i teraz też mamy nadzieje na konkretne uzgodnienia i informacje. 

     Pan Józef Pilarski stwierdził, że nie jest tajemnicą, że właściciel NEAPCO szuka miejsca 

dla rozbudowy zakładu w sąsiednich miastach. 

     Pan Bogusław Łazik poprosił radnych o wydelegowanie 3 radnych do kapituły 

przyznającej nagrody Praszkowski Koziołek. i zaproponował, by w jej skład weszli: Pani 

Grażyna Sołtysiak, Pan Łukasz Bilski i Pan Sławomir Trawiński. Zaproponowane osoby 

wyraziły zgodę na członkostwo w kapitule. Radni jednogłośnie zaakceptowali wskazane 

kandydatury.  

    Pan Bogusław Łazik podziękował  uczestnikom Turnieju Gmin Powiatu Oleskiego za 

udział. Poprosił też radnych by wzięli udział w uroczystości wręczenia corocznych nagród 

Praszkowski Koziołek  oraz  w uroczystości 35 - lecia Muzeum w Praszce, na które radni 

otrzymali zaproszenia.  Zaapelował również o wzięcie udziału w Forum Gospodarczym w 

Ganie w dniu 28.04.2015r. o godz.10
00

. 

      Pani Grażyna Sołtysiak w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Praszki zaprosiła wszystkich 

na mszę za mieszkańców Praszki w dniu 7 maja br. 

     Pan Łukasz Bilski podziękował za odnowienie kładki na Wyderce. 

     Pan Waldemar Majtyka poruszył sprawę wykaszania łąk przy ul Skłodowskiej. Jest tam 

teren podmokły i rosną wysokie trawy, zbiera się tam młodzież, zaśmieca ten teren i  również 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej o to apeluje, bo staje się to dość uciążliwe dla 

mieszkańców bloków. 

     Pan Jarosław Tkaczyński poprosił sołtysów o dostarczenie mieszkańcom wsi informacji o 

zmianie konta bankowego oraz informacji o zmianie stawek opłat za śmieci.  
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Poinformował też, że radni otrzymali dziś informację dotyczącą składanych wniosków do 

LGD Górna Prosna i o wielkości dofinansowania, a także informację jak Gmina Praszka 

prezentuje się na tle innych gmin w kwestii zadłużenia i wielkości budżetów. 

 

Ad 23.  

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam VI/2015 sesję Rady 

Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 
 


