
PROTOKÓŁ  Nr XXXIV/2018 
sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 08 marca 2018 roku 

                                                w Muzeum w Praszce w godz. 10
00

 - 13
00

 

 
                                                                   Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik 

                                                                          - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

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

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz, 

4.   Pani Agnieszka Ślusarek Brenda 

5.   Sołtysi –    8osób / wg listy obecności / 

6.   Pan Andrzej Szatan – media „Kulisy Powiatu” 

7.   Pan Zbigniew Szczerbik  Dyrektor Muzeum 

9. Pan Zygmunt Chwaliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  

      w Praszce 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad.1             

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział 

formułę  

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

XXXIV/2018 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady są 

prawomocne. 

          Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, radnych powiatowych, sołtysów, pana 

Zbigniewa Szczerbika – Dyrektora Muzeum, Pana Zygmunta Chwalińskiego  

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce oraz 

przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej.  Złożył życzenia z okazji dnia kobiet ( 8 marca).  

 

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 poprzedniej sesji. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej 

wielkości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

12. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 74/VIII/2007 Rady Miejskiej  

w Praszce z dnia 19 czerwca 2007 roku dot. regulaminu targowisk miejskich  

w Praszce. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

w Praszce na  2018 rok. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad.2. 

 

Ze względu na dodatkową uchwałę, z którą radni już się zapoznali  na komisjach stałych   

rozpatrywana będzie jako pkt 15, a pozostałe pkt. zostają bez zmiany. Pan Zbigniew Szczerbik 

Dyrektor Muzeum przedstawi sprawozdanie z działalności Muzeum za 2017 rok po przegłosowaniu 

porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił o przegłosowanie porządku  obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany  jednogłośnie  15/15. 

 

Ad.3 .  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół  

z  XXXIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018r. wyłożony był do 

wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie 

uwag do protokołu.    

Uwag do protokołu nie wniesiono.   

Przeprowadzono głosowanie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXXIV/2018 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską 

w Praszce. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  poprosił o przedstawienie sprawozdania z 

działalności Muzeum w 2017r. Dyrektora Muzeum Pana  Zbigniewa Szczerbika.   

Sprawozdanie w formie papierowej jest załącznikiem  do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Pan Łazik podziękował Panu Dyrektorowi za przedstawienie 

sprawozdania opiniując bardzo pozytywnie działalność Dyrektora i pracowników Muzeum. 

 



Ad.4. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce –  stwierdził, że należy powołać Komisję Uchwał 

i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

 

         - Pan Tadeusz Patyk 

         - Pani Mieczysław Noga 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

 

           Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji. Wobec powyższego 

przystąpiono do głosowania.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce Pan Bogusław Łazik stwierdził, że 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie została powołana jednogłośnie:  

 

         - Pani Mieczysław Noga - Przewodniczący 

         - Pan Tadeusz Patyk 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

 

Ad. 5. 

 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności 

między sesjami tj. od dnia 8 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. Informacja stanowi załącznik 

do protokołu. 

 Przewodniczący Rady Pan Łazik zapytał radnych oraz zebranych, czy mają uwagi lub 

pytania do przedstawionej informacji.  

 

 Pan radny  Kościelny  zapytał do kiedy jest termin wykonania oświetlenia.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy, ponieważ przedłużają się prace 

przygotowawcze. 

 

           Pan  radny Bilski  zapytał ile kosztował zakupiony alkomat, oraz czy na ul. 

Gorzowskiej jest już założone oświetlenie.  

Burmistrz Pan  Tkaczyński  wyjaśnił, że alkomat został zakupiony  z funduszu profilaktyki 

alkoholowej,  natomiast co do oświetlenia to drogi krajowe  narzuciły wymianę słupów i 

aktualnie trwają analizy,  dlatego założenie oświetlenia się przedłuża. Na pytanie jakie to 

będzie oświetlenie,  Pan Burmistrz odpowiedział że sodowe. 

Pytanie zadał również Przewodniczący Rady Pan Łazik, czy został już ogłoszony 

przetarg na wykonanie  ulic w Praszce. Pan Burmistrz odpowiedział, że przetarg jest już 

ogłoszony, tylko na drogi w Kowalach zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.  

 

Więcej pytań nie było.    

 

Ad 6. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 



 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Praszka na 2018r. 

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 

268/XXXIV/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2018r. 

 

Ad.7 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej  z 

tytułu trwałego zarządu. 

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 

269/XXXIV/2018 w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej  z 

tytułu trwałego zarządu. 

 

 

Ad.8 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce powrócił do dwóch uchwał, dotyczących 

opłat za odpady komunalne, które zostały przełożone z poprzedniej sesji. Przedstawiciele 

Spółdzielni Mieszkaniowej i Rady Nadzorczej poprosili  o ujednolicenie opłat za odpady 

komunalne i wystosowali pismo do Rady Miejskiej.  Na poprzedniej sesji Rada Nadzorcza  i 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zostały zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami bloków, zebranie deklaracji ile ludzi zamieszkuje w lokalach,  od których będą 

uiszczane  opłaty. Spółdzielnia  Mieszkaniowa zebrała w dużej większości deklaracje, ale 

jednak  część  mieszkańców  nie zareagowała,  a woda w tych mieszkaniach jest pobierana.  

Uzyskane informacje zostały przekazane radnym do przeanalizowania. Na dyżur 

Przewodniczącego Rady Miejskiej dotarli przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskami o ujednolicenie opłat za odpady komunalne – 

postulowano opłaty w przeliczeniu na osobę.  Przewodniczący po przeanalizowaniu i dyskusji  

zajął  stanowisko ujednolicenia opłat.   Z wyliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej  wynika, że za 

odpady komunalne  jest możliwa kwota  do uzyska  630 – 640 tyś. złotych stosując metodę od 

osoby. Na spotkaniu zostało wyjaśnione wiele kwestii.  Pan Chwaliński i  obecni na spotkaniu  

powiedzieli, że są zdeterminowani podziałem ludzi i proszą o przyjęcie opłaty  od osoby.  

Dyskusja była już prowadzona na poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Pan Łazik  

zobowiązał Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do dalszego 

analizowania danych i zebrania ich.  Mogłoby się okazać, że kwota, która została  

przedstawiona  zamiast 630 tys. wyniesie 530 tys.  i wtedy  Urząd Gminy musiałby tę różnicę 

dopłacić. Deklaracje mieszkańców są wstępne i  i nie do końca jest pewne, czy są rzetelne. 

Zobowiązano  Przewodniczącego Rady Nadzorczej  Pana Chwalińskiego oraz Zarząd 



Spółdzielni Mieszkaniowej do  dalszego zbierania danych i  wypracowania  metody opłaty dla 

tych którzy nie złożyli deklaracji np. od ogrzewania jako opłatę stałą. 

Pan  Chwaliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej oznajmił, że 

na  posiedzeniu Rady Nadzorczej analizowano różne wersje sposobów zobowiązania  

mieszkańców do składania deklaracji,   ponieważ  deklaracje złożyło tyko 5%.  Uściślając, z 

wielu lokali nie złożono deklaracji, tak jakby nikt  nie mieszkał, a jest tam duże  zużycie 

wody. Jako Rada Nadzorcza  próbują  ustalić,  co z tym zrobić, trwają również konsultacje z 

prawnikiem, jaką opłatę można  przyjąć od niezdeklarowanych (czy od wody, czy od ciepła). 

Mieszkańcy, którzy wynajmują mieszkania, boją się zdeklarować ze względu na 

opodatkowanie. Przewodniczący Rady Pan Łazik zobowiązał Pana Chwalińskiego do 

wypracowania jednolitej opłaty dla niezdeklarowanych, możliwie wysoką. Wysoka   opłata   

będzie motywacją  do złożenia deklaracji. Przewodniczący Rady Pan Łazik poprosił o 

zadawanie pytań Panu Chwalińskiemu, jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i wnioskodawcy o ujednolicenie opłaty. 

Pan radny Łowejko, w ramach uzupełnienia poprosił przedstawicieli Spółdzielni 

Mieszkaniowej o poinformowanie  wszystkich mieszkańców, że to Rada Nadzorcza oraz 

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej wystąpili z wnioskiem  do Rady Miejskiej,  gdzie szeroko   

było to omawiane. Informacja może być przekazana przez telewizję kablową, ponieważ każdy 

mieszkaniec powinien wiedzieć, kto wnioskował o taki wariant opłaty. Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Pan Chwaliński zobowiązał się do poinformowania mieszkańców. 

Pan radny Trawiński zapytał dlaczego informacja dotycząca  ujednolicenia  opłat  tak późno 

została  przedstawiona Radzie Miejskiej .  

Pan Chwaliński  wyjaśnił, że nie odpowiada za poprzednią Radę Nadzorczą. Natomiast 

obecna Rada Nadzorcza występuje, ponieważ są przedstawicielami mieszkańców 

mieszkających w blokach i chcą żeby wszyscy byli traktowani  jednakowo.   

Pan radny Bilski zastrzegł,  żeby każdy mieszkaniec był poinformowany,  że ta zmiana jest na 

wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Pan radny Pilarski przekazał  informację z posiedzenia  komisji budżetowej, gdzie  omawiano 

fakt, że jeżeli ten system ujednolicenia będzie niekorzystny dla gminy, to trzeba będzie 

opracować   nowy inny  wariant, który miałby objąć wszystkich   mieszkańców na terenie 

całej gminy  np. ustalenie opłat od zużycia wody.  Przewodniczący Rady Pan Łazik 

podsumował, że są dwa warianty zmiany opłat i należy przegłosować wniosek,  za którym 

wariantem będzie głosowanie:   za wodą  czy  za opłatą jednolitą. 

 Pani Radca Prawny dodała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa  musi zastosować wybraną 

metodę, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską.  

Przewodniczący  Rady Pan Łazik za Panią Radcą zaproponował głosowanie nad ustaleniem 

jednej metody.  Pan radny Pilarski stwierdził, że było to już omawiane i należy trzymać się 

tego co zostało ustalone.  Przewodniczący  Pan Łazik poprosił przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

 

 Komisja rewizyjna  za mieszanymi pozytywnie nie jednogłośnie,  

 Komisja Rolnictwa za mieszanymi  pozytywnie 

 Komisja Oświaty za mieszanymi nie jednogłośnie  

 Komisja Rozwoju za mieszanymi nie jednogłośnie 

 Komisja Budżetowa za jednolitym nie jednogłośnie. 

 



Przegłosowanie wniosku: 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łazik poddał wniosek pod głosowanie.  

za mieszanym -  4 radnych 

za jednolitym    -  10 radnych 

wstrzymał się    -  1 radny 

Przewodniczący Rady Pan Łazik : 

w związku z powyższym będzie rozpatrywana uchwała za opłatą jednolitą. 

 

 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący  Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki za pojemnik 

określonej wielkości. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych -  za podjęciem uchwały  głosowało 10 radnych,    przeciwnych  było 4 

radnych i jeden radny wstrzymał się od głosowania. 

 Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę nr 270/XXXIV/2018 w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 

Przewodniczący Rady Pan Łazik  podkreślił, że uchwała, która została podjęta, jest na 

wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan Gędek Sołtys wsi 

Strojec powiedział,  że ta metoda jest krzywdząca dla osób samotnych, ponieważ opłata jest 

wyższa . Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Chwaliński  podziękował  Radzie Miejskiej 

za uchwalenie opłaty  jednolitej. 

 

Pan radny  Spodzieja uznał, że nie należy zrzucać winy na Radę Nadzorczą 

Spółdzielni tylko to Rada Miejska podejmuje decyzje. 

Pan radny Szaniec  odpowiadając Panu radnemu Trawińskiemu że od dawna Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiała  dane do zmiany metody opłaty, tylko nie chciano 

jej zmienić. A dane są przygotowane od dawna. 

Pan radny Trawiński komentując stwierdził, że mimo wszystko dane za późno dostarczono do 

Rady Miejskiej i rozpatrywanie ich jest na ostatnią chwilę. 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Ingram odparł, że o zmianę wariantu opłat 

wnioskowano  trzy, cztery lata  temu, ale Urząd nie wyraził zgody.  

Pan radny  Trawiński uważa, że informacja o zmianie wariantu dotarła do Rady Miejskiej 

mimo wszystko  za późno .  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łazik na zakończenie dyskusji podsumował, że dużo 

było rozważań w tej sprawie, wątpliwości, a zmianę podjęto  mimo małej wiedzy i  jest 

ryzyko jak będzie to funkcjonowało. 

 

Ad.9.  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 



Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

271/XXXIV/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

. 

  Przerwa  15 min 

 

Ad.10.  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

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 

272/XXXIV/2018 w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 

 

Ad.11.  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

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 

273/XXXIV/2018 w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania , ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

 

 

Ad. 12. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Praszka na rok 2018. 

Pan Radny Spodzieja  przypomniał, że Pan radny Patyk powinien być  wykluczony z 

głosownia. 



Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

274/XXXIV/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Praszka na rok 2018. 

 

 

Ad.13. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisja  Rewizyjna – negatywnie niejednogłośnie, 

Komisja Rozwoju Gospodarczego  nie zabrała stanowiska, 

Komisja Rolnictwa – negatywnie , 

Komisja Oświatowa - negatywnie nie jednogłośnie, 

Komisja Budżetowa  - pozytywnie  nie jednogłośnie. 

 

Pani radna Sołtysiak poprosiła Pana Radnego Bilskiego o wyjaśnienie § 2 cytowanej 

uchwały. 

Pan radny Bilski wyjaśnił, że dotyczy on znaku, który obecnie się znajduje na 

targowisku i trzeba go zmienić. 

Pan radny  Spodzieja zapytał Pana Burmistrza o opinię,  Pan Burmistrz wyjaśnił że 

opiniuje  to negatywnie ponieważ i tak wszyscy tam  parkują. 

Pan Sołtys Kuc wyjaśnił, że na targowisku  w Oleśnie tez parkowane są samochody,  

ale poza dniami targowymi. Zawsze jednak dochodzi się do porozumienia, żeby nie było 

konfliktu.  

Pan radny Bilski stwierdził, ze że pan Burmistrz mówi, że można parkować, a radni że 

nie,  więc co robić . Przewodniczący Rady Pan Łazik przypomniał, że należy  przestrzegać 

regulaminu. 

  

Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 74/VIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 

czerwca 2007 roku dot. regulaminu targowisk miejskich w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 rodnych, przeciw głosowało 4 

radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. 

Rada Miejska w Praszce  podjęła uchwałę  większością głosów nr 275/XXXIV/2018 w 

sprawie zmiany uchwały nr 74/VIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 czerwca 2007 

roku dot. regulaminu targowisk miejskich w Praszce. 

 

Ad.14. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Praszce 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 

276/XXXIV/2018 w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Praszce na  2018 rok. 

 

 

Ad.15. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 Pan Mieczysław Noga  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie przez Gminę Praszka 

prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji  gruntów jako działki nr 

95/8 opow. 0,0650ha, 95/10 o pow. 0,2451 ha i 95/12 o pow. 0,4257 ha na arkuszu mapy 1 

obręb  Zawisna, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami  infrastrukturalnymi, 

służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu. 

 

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 

277/XXXIV/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie przez Gminę Praszka 

prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji  gruntów jako działki nr 

95/8 opow. 0,0650ha, 95/10 o pow. 0,2451 ha i 95/12 o pow. 0,4257 ha na arkuszu mapy 1 

obręb  Zawisna , z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami  infrastrukturalnymi 

służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu. 

Ad.16. 

Zapytania.  

Wniosek radnego Kościelnego –przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Komisja przeprowadziła komisyjny objazd po drogach i inwestycjach gminnych stwierdzając, 

że prace remontowe są  wykonywane. 

Pan radny Spodzieja zapytał Pana radnego Kościelnego,  czy komisja była na drogach w 

Kowalach . Pan Burmistrz odpowiedział, że  ul. Kiczmachów jest w złym stanie, co zostało 

stwierdzone podczas przeglądu dróg. Pan radny  Spodziaja przypomniał, że komisja rolnictwa 

już wcześniej wnioskowała o naprawę  i we wcześniejszym protokole było to odnotowane. 

 

Wniosek Pani radnej Sołtysiak dot. drogi krajowej DK 42 – wniosek w załączeniu. 

 

Pan radny Spodzieja  zapytał o  studium Gminy, miało być do 30 czerwca, więc czy termin 

zakończenia będzie dotrzymany. Pan Burmistrz zapowiedział, że termin nie będzie 

dotrzymany, ale jest  umówiony z urbanistką i dopiero wówczas zostanie powzięta decyzja, 

żeby podjąć chociaż częściową uchwałę w tej sprawie. Pan radny Spodzieja dodał, że uchwała 

nie może być podjęta częściowo, musi być całe studium, ponieważ nie wybuduje się  ani  

cmentarza ani  zbiornika. Burmistrz wyjaśnił,  że wystąpił z wnioskiem  i wyznaczy tereny 

przemysłowe.  Pan radny Spodzieja uznał jednak, że musi być studium, bo nie będzie 



zamierzonego efektu. Pan Burmistrz dodał, że ocena projektowanego studium jest pozytywna 

i zobaczymy czy to wystarczy . 

Pan Radny Kościelny podniósł sprawę, że  komisja była na wysypisku śmieci i 

częściowo teren jest zagospodarowany bardzo ładnie, ale jest jeszcze teren do  

zagospodarowania.  

Pan radny Trawiński zapytał, co z ul. Projektową  w Przedmościu i wodociągiem na 

ul.  Leśnej.  

Pan Burmistrz  oznajmił że projekty są bardzo kosztowne i dopiero w przyszłym roku zostaną 

ujęte w projekcie budżetu. 

Przewodniczący Rady Pan Łazik skierował pytanie do Pana Burmistrza  dotyczące 

ścieżki rowerowej. W odpowiedzi uzyskał informację, że w Starostwie odbyło się spotkanie i 

ścieżka będzie budowana, ale ze względu na większe koszty, częściowo w tym roku a 

pozostała część w przyszłym. Starosta zaproponował, żeby gminy dołożyły się do tej 

inwestycji.  Zwiększyła się również dotacja,  którą muszą zapłacić gminy. Omawiana 

inwestycja została przesunięta przez Starostę  na rok 2019, przez co  my też przesuniemy tę 

inwestycję na rok 2019. 

Pan Starosta na spotkaniu poprosił  Burmistrzów i Wójtów o dofinansowanie do 

remontu szpitala,  ponieważ pieniądze, które były przeznaczone na ta  inwestycję zostały 

przesunięte na inne cele.  Przetarg na remont zwiększył się o 1 milion więcej niż 

przewidywano. 

Gmina ma zostać opodatkowana od mieszkańca; kwota jest duża, więc Pan  Burmistrz nie 

zajął stanowiska co do odpowiedzi Staroście.  

Pan Pilarski powiedział, że finansowanie ścieżki  to 64 tys. z gminy Praszka,  czy tak 

duże dofinansowanie  wynika z przetargu.  Pan Burmistrz odpowiedział, że  nie wszystkie 

gminy się dokładają np. Gmina Radłów nie wyraża zgody na dofinansowanie . Dodał przy 

tym, że na razie nic nie wiadomo,  na pewno będą  aneksy do umów, wówczas sprawa  się 

wyjaśni . 

Przewodniczący Rady Pan Łazik,  zakomunikował, że do wglądu radnych jest 

protokół z kontroli urzędu przez RIO. Poprosił Panią Skarbnik o komentarz,  jakie są  uwagi 

w tej sprawie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że na tak duży obszar kontroli to uwagi są  małe i 

protokół jest dobry.  Burmistrz dopowiedział, że protokół jest dobry, jest tylko jedna uwaga, 

ale nie ma wniosków o ukaranie, zachęcił radnych do przeczytania protokołu. 

Pani radna Sołtysiak po wysłuchaniu opinii Pani Skarbnik i Pana Burmistrza  oznajmiła, że 

ocenia pracę w urzędzie bardzo pozytywnie, nigdy nie miała uwag do przygotowania 

materiałów. 

Przewodniczący Rady Pan Łazik  przypomniał,  że są do pobrania druki  oświadczeń 

majątkowych,  które należy złożyć do 30 kwietnia.   Poinformował, że od 1 kwietnia Radę 

Miejską będzie obsługiwała nowa  pracownica, która zastąpi  Panią Magdalenę Dzięcioł 

przebywającą na zwolnieniu lekarskim.   

Przewodniczący Rady Pan Łazik  odczytał przesłane życzenia świąteczne  od prałata 

Gasińskiego. 

Ustalono również wyjazd na turniej radnych do Dobrodzienia. 

Sesję Rady Miejskiej zakończono o godzinie 12:50. 

 

 

Protokołowała Teresa Łazik 

 



 

 


