
 

PROTOKÓŁ  Nr XXXIII/2018 

sesji Rady Miejskiej w Praszce 

  odbytej w dniu 08 lutego 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 Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza  

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

5.   Sołtysi – 10 osób / wg listy obecności / 

6.   Pan Andrzej Szatan – media „Kulisy Powiatu” 

7.   Pani Jadwiga Czeszek – emerytowana Dyrektor Biblioteki Publicznej w Praszce 

8.   Pan Edmund Olszowy – Mistrz Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym  

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 XXXIII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na 

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

prawomocne. 

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

Jadwigę Czeszek, pana Edmunda Olszowego, pana Zygmunta Chwalińskiego  

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, media, 

pracowników MGOKiS-u w Praszce, pracowników Urzędu Miejskiego.  

 

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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących 



 

dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały 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. 

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

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

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

za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Sprawy różne. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zanim rozpoczął obrady 

Rady Miejskiej przedstawił nowego radcę prawnego – panią Agnieszkę Ślusarek-Brendę. 

Następnie wspólnie z Burmistrzem, w związku z przejściem na emeryturę pani Jadwigi Czeszek 

wieloletniej Dyrektor Biblioteki Publicznej w Praszce,  wręczono kwiaty oraz podziękowano za 

lata pracy. Pani Jadwiga Czeszek ze wzruszeniem podziękowała za wszystkie wspólne lata, oraz 

zaznaczyła, że w Bibliotece Publicznej przepracowała 41 lat i 3 miesiące, zapewniła również, że 

na ile będzie mogła, na tyle będzie nadal pomagała w Bibliotece.  

Pan Bogusław Łazik zaprosił pana Jacka Paca – Dyrektora MGOKiS-u w Praszce  

oraz Jarosława Knagę do przedstawienia podsumowania 2017 roku  z działalności MGOKiS-u  

w formie prezentacji multimedialnej. Jedną z ciekawostek była informacja, iż na zajęcia  

z dziedziny kultury i sportu uczestniczy 1100 osób z Gminy Praszka.  

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 



 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących 

dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały 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. 

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

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

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

za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Sprawy różne. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół  

z  XXXII/2017 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. wyłożony był do wglądu  

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

protokołu. Nie wniesiono uwag do protokołu.   

Przeprowadzono głosowanie.  

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXXII/2017 sesji 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę 

Miejską w Praszce. 

 

Ad. 4 

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

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

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pani Grażyna Sołtysiak 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 



 

           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 Józef Pilarski 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

 

Ad. 5        

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności 

między sesjami tj. od dnia 21 grudnia 2017 r. do 07 lutego 2018 r. Informacja stanowi załącznik 

do protokołu. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych oraz zebranych sołtysów, 

czy mają uwagi lub pytania do przedstawionej informacji.  

 Pan Jan Jarząb – Radny Rady Miejskiej zapytał jakie ulice i drogi będą robione  

w przetargu? 

           Burmistrz odpowiedział, że wszystkie drogi wymienione są w ogłoszeniu o przetargu 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.  

           Pan Bogusław Łazik zapytał o odwołanie projektu rewitalizacji pływalni, w jakim punkcie 

znajduje się sprawa?  

          Burmistrz odpowiedział, iż wniosek podlega powtórnej ocenie przez Marszałka 

Województwa Opolskiego, na którą jest miesiąc czasu. Brakuje zaledwie 2 punktów do 

zakwalifikowania się, więc jest duża szansa na pozytywny koniec sprawy.  

           Więcej pytań nie było.         

 

Ad 6-7. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do projektów uchwał: zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej i zmiany budżetu Gminy Praszka na 2018 r. 

 Pan Bogusław Łazik zanim odczytano projekty w/w uchwał, wspomniał o piśmie jakie 

wpłynęło do Rady Miejskiej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy dot. prośby o dotację na 

zakup używanego samochodu tj. 30 tys. zł. Przewodniczący zapytał Burmistrza czy istnieją wolne 

środki finansowe na ten zakup. 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, iż wolnych środków 

finansowych na taką inwestycję nie ma. Jeżeli Komisje Stałe Rady Miejskiej zdecydują  

o przyznaniu tych środków, będą one pochodzić z kredytu.  

 Pan Arkadiusz Kościelny – Radny Rady Miejskiej powiedział, że inne jednostki OSP  

w gminie Praszka miały wymieniane samochody, a OSP w Skotnicy jest po prostu następna  

w kolejności. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce udzielił głosu panu 

Leszkowi Grygielowi – skarbnikowi OSP w Skotnicy. Pan Leszek Grygiel krótko przedstawił 

plan zakupu samochodu, który sprowadzony będzie ze Skandynawii marki MAN z niewielkim 

przebiegiem. Samochód wart 60 tys. jest do kupienia w okazyjnej cenie 30 tys. zł, OSP  

w Skotnicy zobowiązuje się do oddania 10 tys. zł ze sprzedaży obecnego auta do budżetu Gminy. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał o zdanie 

Komisje Stałe Rady Miejskiej, czy procedowały ten problem? 



 

Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej potwierdził, iż 

pismo było omawiane, Komisja jednak nie ma zdania na ten temat. 

Komisja Rewizyjna nie analizowała pisma. 

Pan Łukasz Bilski – Radny Rady Miejskiej zauważył, iż OSP w Praszce już złożyła 

wniosek o dofinansowanie zakupu auta wartości 770 tys. zł, a z dotacji Gminy jest zapewnione 

200 tys. zł. Okazje kupna auta przez OSP w Skotnicy jeszcze będą, więc lepiej kupić jedno auto  

a dobrze. 

Pan Arkadiusz Kościelny – Radny Rady Miejskiej stwierdził, że OSP w Skotnicy nie chce 

tak drogiego auta, i mimo wszystko zawnioskował o przegłosowanie prośby o zaciągnięcie 

kredytu w wysokości 30 tys. zł na zakup auta dla OSP w Skotnicy.   

          Przed przerwą Przewodniczący Rady w imieniu samorządu terytorialnego pogratulował 

jeszcze panu Edmundowi Olszowemu za zajęcie I miejsca w XXVII Mistrzostwach Polski 

Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym, które rozegrano w październiku  

w Łodzi. Edmund Olszowy startował w kat. wiekowej 61-70 lat i zdobył tytuł Mistrza Polski.  

 

Przerwa - 15 min.  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił panią Skarbnik  

o wypowiedź co by było gdyby wniosek pana Arkadiusza Kościelnego został przegłosowany 

pozytywnie? 

  Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli wniosek by przeszedł to trzeba 

znać źródło jego finansowania tj. z kredytu, i tą zmianę do budżetu można przygotować na 

następną sesję, w chwili obecnej można  jedynie przesunąć środki finansowe z już istniejącej 

uchwały, gdyż w budżecie nie był przewidziany taki zakup, co oczywiście spowoduje wzrost 

deficytu o 30 tys. zł. 

Pan Łukasz Bilski – Radny Rady Miejskiej zapytał czy jeżeli wniosek zostanie 

przegłosowany to oznacza, że na następną sesję będzie przygotowane 230 tys. zł na zakup 

samochodów? 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że trzeba będzie zaciągnąć 

dodatkowy kredyt 30 tys. zł i wprowadzić je zmianą do budżetu na kolejnej sesji, a w chwili 

obecnej można tylko przesunąć te środki z już ujętych w obecnych zmianach do budżetu czyli  

z  200 tys. zł. 

Pan Grzegorz Jabłoński – Radny Rady Miejskiej zgłosił drugi wniosek, żeby  

z przygotowanych 200 tys. zł, przesunąć 30 tys. zł  na zakup auta w OSP w Skotnicy.  

Pan Józef Pilarski – Radny Rady Miejskiej zauważył, iż wnioski pana Kościelnego  

i Jabłońskiego się różnią. 

Pan Arkadiusz Kościelny – Radny Rady Miejskiej w związku z wnioskiem pana 

Jabłońskiego wycofał swój wniosek.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych /13 za, 2 osoby się wstrzymały/ i Rada Miejska w Praszce niejednogłośnie 

przyjęła wniosek o przeniesienie 30 tys. zł z 200 tys. zł na zakup auta dla OSP w Skotnicy. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekty uchwał w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej i zmiany budżetu Gminy Praszka na 2018 r. jednogłośnie pozytywnie. 

Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 



 

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

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

258/XXXIII/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

   Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 r. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

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

nr 259/XXXIII/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 r. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 

Praszka instrumentem płatniczym. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu 

Gminy Praszka instrumentem płatniczym. 

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 

261/XXXIII/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących 

dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 9.     

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół 

prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania. 

 Przed odczytaniem uchwały Burmistrz wniósł o rozszerzenie nazwy uchwały tj. dodanie 

sformułowania „i przedszkoli”, tak aby nazwa uchwały brzmiała:  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.    

 Przewodniczący Rady wraz z radnymi przyjął w/w zmianę. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

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 

260/XXXIII/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

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 

262/XXXIII/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 11.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaakceptowały projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

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 

263/XXXIII/2018 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 12.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego 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. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 



 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

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. 

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 

264/XXXIII/2018 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 13.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

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. 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki krótko scharakteryzował dodatkowe usługi 

wymienione w  uchwale, które dotyczą m.in. dodatkowych koszy do odbierania odpadów np.  

z remontów etc. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały pozytywnie projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały 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. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych /14 za, 1 osoba się wstrzymała/ i Rada Miejska w Praszce niejednogłośnie 

podjęła uchwałę nr 265/XXXIII/2018 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 14.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej 

opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.  

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zgłosił zmianę do projektu uchwały, 

konkretnie chodzi o zmiany stawek w paragrafach: 3 punkt 2) podpunkt: d) z 43 zł na 42 zł e) z 51 

zł na 48 zł; 4 punkt 2) nie więcej niż 48 zł. 

 Zanim odczytano projekt uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu panu 

Zygmuntowi Chwalińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Praszce. 



 

 Pan Zygmunt Chwaliński podziękował Komisji Budżetowo-finansowej, za możliwość 

wysłuchania zdania Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce przez Radę Miejską. Pan Chwaliński 

odniósł się do pisma złożonego w styczniu br. Radzie dot. “podziału” obywateli Praszki na tych 

mieszkających w blokach oraz tych mieszkających w domach jednorodzinnych, podział związany 

jest z metodą rozliczania opłat za odpady komunalne. Praszka w skali kraju jest ewenementem  

z dwoma systemami rozliczania tj.: wg zużycia wody oraz wg ilości osób. Członkowie Spółdzielni 

Mieszkaniowej płacą 20 zł więcej na osobę w ciągu roku za odbiór odpadów komunalnych. Wg. 

pana Chwalińskiego istnieje cichy konflikt pomiędzy Spółdzielnią a Urzędem Miejskim. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce potwierdził, iż w/w 

pismo było omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 7 luty br. Faktycznie mało 

samorządów w Polsce ma dwie metody rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Trudno jest rozstrzygnąć ten temat. Przewodniczący nie neguje zdania Rady jak 

również Pana Chwalińskiego, zauważając tym samym, że jeżeli uchwała zostanie podjęta to 

wiadomo ile będzie wpływu do budżetu, natomiast w drugim przypadku jest to niewiadomą. 

Należy przeprowadzić symulację, żeby wiedzieć ile byłoby wtedy wpływów od jednego 

mieszkańca, być może istniałoby zagrożenie dopłaty rocznej. Decyzja należy do Rady.  

 Pan Mieczysław Noga – Radny Rady Miejskiej zgłosił wniosek o wykreślenie z uchwały 

paragrafu 2 punkt 2) oraz w całości paragrafu 4. 

 Pan Krzysztof Spodzieja – Radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę na to, że mieszkańcy 

domków jednorodzinnych mają tylko raz wywóz śmieci w miesiącu np. w przypadku plastików,  

a mieszkańcy bloków dwa razy, więc w ciągu roku mieszkańcom bloków wychodzi jedynie 1,80 

zł miesięcznie więcej.  

 Pan Mieczysław Noga stwierdził, że nie chodzi o 1,80 zł a oto aby nie oszczędzać wody. 

Każdy niezależnie od miejsca zamieszkania produkuje śmieci. Częstsze odbiory w blokach są 

spowodowane tym, iż mieszkańcy są nagromadzeniem w dużej ilości w jednym skupisku. 

            Pan Jarosław Tkaczyński –  Burmistrz Praszki powiedział, iż jeżeli ma być jedna metoda 

rozliczania śmieci to omawiana uchwała nie może zostać podjęta, a wszystkie stawki opłat  

w ogólnym rozrachunku wzrosną. System, który się sprawdzał kilka lat dobrze miał zostać teraz 

zniszczony. 

 Pan Zygmunt Chwaliński jeszcze raz przypomniał, że nie ma dwóch kategorii 

mieszkańców gminy, a jeżeli omawiana uchwała zostanie przegłosowana, pan Chwaliński będzie 

się czuł jako gorszy obywatel. 

 Pan Waldemar Majtyka – Radny Rady Miejskiej zaznaczył, że jeżeli mówimy  

o obliczeniach, trzeba dysponować danymi rzeczywistymi. Wypada spróbować zgromadzić dane 

potrzebne do obliczeń, od tego powinna zacząć się dyskusja o wyborze metody. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zgodził się ze zdaniem 

przedmówcy. W chwili obecnej nie wiadomo na ile indywidualne stawki opłat musiałyby 

wzrosnąć żeby zabezpieczyć budżet. Należy wiedzieć, ile osób będzie płacić.  

 Pan Waldemar Majtyka jeszcze raz podkreślił, że dane te nie są niemożliwe do uzyskania. 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wspomniał o badaniach z 2013 r., kiedy 

przeprowadzono ankietę o ilości osób faktycznie zamieszkujących bloki. Z ankiety zadeklarowało 

się ok. 2 tys. osób. Gdzie jest w takim razie reszta?  

 Pan Edward Szaniec – Radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że na deklaracji dot. 

odpadów komunalnych nie można kłamać, gdyż znajduje się ona pod odpowiedzialnością karną.  

 Pani Grażyna Sołtysiak – Radna Rady Miejskiej zawnioskowała o przełożenie w/w 

uchwały na następną sesję. 



 

 Pan Waldemar Majtyka poparł Burmistrza, który wg radnego miał dobre intencje i bronił 

interesu najuboższych mieszkańców gminy wybierając obecny system rozliczania opłat za odpady 

komunalne. 

Pan Bogusław Łazik również zgodził się, że stracą najbiedniejsi.  

 Pan Mieczysław Noga zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą. 

 Pan Józef Pilarski – Radny Rady Miejskiej przypomniał ponownie o roku 2013, gdzie 

ustalaniu metody również towarzyszyły duże emocje. Zanim uchwała zostanie podjęta, pomimo iż 

przetarg został już przeprowadzony i wygrał Eko-region, Burmistrz potrzebuje wiarygodnych, 

rzetelnych danych. Obecna metoda jest dosyć prosta, a wygodna dla Urzędu i Burmistrza. Pan 

Pilarski stwierdził, że nie zna drugiej miejscowości w której obowiązują dwa systemy rozliczania 

śmieci. Po 5 latach obowiązywania systemu niektórzy mieszkańcy bloków nadal twierdzą, że są 

poszkodowani. Jeżeli mieszkańcy bloków oczekują jednego systemu rozliczania to pan Pilarski 

również, że za nim opowie. 

 Pan Jarosław Tkaczyński zwrócił się do pana Bogusława Łazika – Przewodniczącego 

Rady Miejskiej o wycofanie uchwały spod głosowania, oraz stwierdził, że należy poprosić 

Spółdzielnię Mieszkaniową o deklaracje mieszkańców bloków ile osób faktycznie w nich 

zamieszkuje, celem dokładnego wyliczenia kosztów stawek. 

 Pan Krzysztof Spodzieja – Radny Rady Miejskiej powiedział, że należy głosować nad 

uchwałą, jeżeli nie zostanie ona uchwalona, sprawa będzie się toczyć od nowa, po co głosować 

nad jej wycofaniem? 

 Pan Jan Gędek – sołtys wsi Strojec zgłosił dwie uwagi: nie można wprowadzić opłaty za 

wodę tam gdzie nie ma kanalizacji na wsi, sołtys nie chciałby również czuć się jak szkodnik żeby 

mieszkańcy bloków za niego płacili. 

 Pan Henryk Łowejko – Radny Rady Miejskiej przedstawił kilka danych o stanie obecnym, 

tj. 830 tys. zł jest z wpływu  z opłat członków gminy mieszkających oprócz bloków, 640 tys. zł. ze 

Spółdzielni Mieszkaniowej, 40 tys. zł. ze Wspólnot Mieszkaniowych, 400 tys. zł z firm, co dało 

razem kwotę 1 909 000 tys. zł. wpływu do budżetu gminy. Wydatki wyglądają następująco: firma 

Eko-region ma już podpisaną umowę na 1 576 000 tys. zł., do tego dochodzą wydatki związane  

z administracją /zarządzaniem śmieciami/ etc. W gminie zostaje 85 tys. zł na plus. Pan Łowejko 

optowałby za tym, aby nie procedować w/w uchwały i poczekać na dane do symulacji. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy Spółdzielnia Mieszkaniowa da radę zebrać 

dane od mieszkańców bloków w ciągu 2-3 tygodni, gdyż przygotowana uchwała miała wejść  

w życie od 1 kwietnia? 

 Pan Zygmunt Chwaliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Praszce odpowiedział, iż zobowiązuje się zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do 

zebrania informacji.  

 Pani Grażyna Sołtysiak – Radna Rady Miejskiej wraz z panem Sławomirem Trawińskim 

zapytali panią Agnieszkę Ślusarek - Brendę – Radcę prawnego o odpowiedzialność karną za 

poświadczenie nieprawdy w deklaracji śmieciowej. 

 Pani Agnieszka Ślusarek - Brenda odpowiedziała, że jest to oświadczenie woli oraz 

wiedzy. Aby faktycznie zaistniała odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy,  

w deklaracji powinna znaleźć się klauzula o tym.  

Pan Sławomir Trawiński – Radny Rady Miejskiej zauważył, iż gro ludzi wynajmuje 

mieszkania, a na chwilę obecną nie ma wiedzy ile faktycznie ich jest. 



 

 Pan Józef Pilarski uczulił, iż może zdarzyć się tak, że zmiana systemu na jednolity, 

zwiększy ceny stawek, spowoduje to większy nacisk na Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz większe 

niezadowolenie mieszkańców. 

 Pan Bogusław Łazik wspomniał o swoim niedawnym spotkaniu z panem Zygmuntem 

Chwalińskim oraz Jerzym Graczem, przewidział, iż symulacja kosztów będzie potrzebna. Jeżeli 

nie będzie wiedzy ile jest gospodarstw w Spółdzielni, to Rada nie będzie w stanie podjąć decyzji. 

Jedynym wyjściem jest oddalenie uchwały na dzień dzisiejszy, i poczekanie na dane ze 

Spółdzielni, tak aby móc stworzyć drugi wariant uchwały. 

Pan Sławomir Trawiński ponownie zapytał pani radczyni czy odpowiada się karnie za 

poświadczenie nieprawdy w deklaracji? 

Pani Agnieszka Ślusarek-Brenda odpowiedziała, iż w deklaracji śmieciowej stosujemy 

przepisy kodeksu cywilnego, a umieszczenie klauzuli o odpowiedzialności karnej wchodzi już pod 

zastosowanie kodeksu karnego.  

        Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych /12 za, 3 osoby przeciw/ i Rada Miejska w Praszce niejednogłośnie podjęła 

decyzję o wycofaniu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

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

Pan Bogusław Łazik podkreślił, że Rada Miejska aby przygotować 2 wersje przyszłej 

uchwały musi uzyskać dane do opracowania od Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.  

 Pan Zygmunt Chwaliński podziękował Radzie oraz zapewnił, że zobowiąże Zarząd do 

podjęcia stosownych działań. 

 

Ad 15.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wraz z Burmistrzem 

stwierdzili, iż  projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości należy 

wycofać, gdyż ściśle łączy się z już wycofaną uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

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

wielkości. 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował Radę, iż powołując się na 

zdanie Rady wystosuje pismo do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o podanie faktycznej liczby 

mieszkańców zamieszkujących bloki. Informacja powinna być podana w formie deklaracji  

w terminie 2 tygodni, tak aby móc przeprowadzić symulację oszacowania kosztów nowych 

stawek. 

 Przeprowadzono głosowanie.  

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

głosowało 15 radnych /12 za, 3 osoby się wstrzymały/ i Rada Miejska w Praszce niejednogłośnie 

podjęła decyzję o wycofaniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

Ad 16.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej  

z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach. 



 

 Komisje Stałe Rady zaakceptowały pozytywnie projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej  

z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach. 

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 

266/XXXIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości 

gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 17.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.  

Komisje Stałe Rady zaakceptowały pozytywnie projekt uchwały. 

        Pani Grażyna Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

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

267/XXXIII/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

        

Ad 18. Zapytania i wnioski.  

Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił pana Łukasza 

Bilskiego o przedstawienie projektu swojej uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowiska  

w Praszce. 

Pan Łukasz Bilski – Radny Rady Miejskiej krótko scharakteryzował projekt uchwały, 

nadmieniając, iż chodzi o możliwość parkowania samochodów na targowisku w dni nietargowe 

oraz w porze nocnej. 

Pan Bogusław Łazik stwierdził, iż projekt w/w uchwały będzie omawiany na następnych 

Komisjach Stałych Rady Miejskiej. 

 

Ad 19. Sprawy różne. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przypomniał radnym  

o składaniu rocznych sprawozdań z działalności Komisji Stałych, punkt ten zostanie dodany do 

porządku obrad kolejnej sesji. Następnie Przewodniczący przypomniał o zbliżającym się Turnieju 

Radnych, który odbędzie się w Dobrodzieniu ok. 10 marca br.  

 Pan Krzysztof Spodzieja – Radny Rady Miejskiej wspomniał o sprawie gazyfikacji wsi 

Kowale. Odzew mieszkańców był znikomy, zadeklarowało się 47 osób, a żeby było to opłacalne 

powinno zadeklarować się 70 osób. Pan Spodzieja przeczytał krótkie pismo od DUON S.A., gdzie 

na chwilę obecną wstrzymano gazyfikację. Wg radnego Gmina powinna wykazać większą 

inicjatywę w w/w sprawie, gdyż tak naprawdę mieszkańcy Kowali zostali z problemem sami.  

 Pan Łukasz Bilski – Radny Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o ustawienie 2 elementów 

bezpieczeństwa na drodze tj. luster, na zbiegu ulic Powstańców Śl. - Listopadowej, jak i na 



 

skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Mickiewicza w Praszce. Postawienie luster ma na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa.  

 Pan Jan Gędek – sołtys wsi Strojec zapytał czy istnieje Zarząd Ochotniczej Straży 

Pożarnej, komendant gminny OSP, czy przy podejmowaniu decyzji o zakupie sprzętu, samochodu 

korzysta się z opinii Zarządu i pana komendanta? 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, iż oczywiście, że istnieje 

Zarząd i komendant gminny OSP, wymieniony zakup inwestycyjny był dyskutowany na spotkaniu 

gminnym OSP.  Burmistrz przedstawił na nim środki finansowe przekazane z Gminy w wielkości 

200 tys. zł, do końca kwietnia br. jednostka gminna, która zbierze największe dotacje, dostanie 

dofinansowanie na zakup jednego samochodu, a to co tu powstało dzisiaj było absolutnie nie 

konsultowane, była to wola wyższa.  

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

OSP powinien się jedynie cieszyć, że dostanie jeszcze więcej.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przeczytał wniosek  

z sołectwa Wygiełdów dot. możliwości wykorzystania odpadów komunalnych tj. papieru, tektury  

i kartonów oddać własnemu odzyskowi w swoich gospodarstwach domowych. Pod koniec 

stycznia br. do biura Rady wpłynęły także 2 pozytywne opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej 

kwoty długu Gminy Praszka. Ostatnim pismem były listy gratulacyjne od członka Zarządu 

Województwa Opolskiego pana Artura Konopki skierowane do sołtysów wsi za aktywny udział  

w Programie Rozwoju Wsi, przekazane dla sołectw: Strojec oraz Przedmość. 

 

Ad 20. 

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam XXXIII/2018 sesję Rady 

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

 

 

   Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Magdalena Dzięcioł                                                                                      Rady Miejskiej                                                                                                                 

                                                                                                                     Bogusław Łazik 


