
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

odbytej w dniu 26 kwietnia 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 – 9 osób / wg listy obecności /  

6. Pan Andrzej Szatan – media „Kulisy Powiatu”  

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 

XXXV sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXXV/2018 sesji Rady 

Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.  

Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, sołtysów, pana Zygmunta Chwalińskiego – 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, media, i 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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Praszka.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem 

placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce do proponowanego porządku 

obrad wprowadził dodatkową uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Praszka do realizacji projektu 

pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu, która to została przedstawiona Radnym na posiedzeniach Komisji 

Stałych.  

Dodatkowo, jako punkt 6 – zaproponował, aby wprowadzić punkt „Zapoznanie się z oceną 

zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r.” a jako punkt 7 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Praszka do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś 



priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

 

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

Przeprowadzono głosowanie.  

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

przyjęli porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

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. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Praszka do realizacji projektu pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

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

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Praszka.  



14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem 

placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z XXXIV/2018 

sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. wyłożony był do wglądu w biurze Rady 

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

wniesiono uwag do protokołu.  

Przeprowadzono głosowanie.  

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

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

w Praszce.  

 

Ad. 4  

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

Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponowałby w skład komisji weszli:  

- Pan Henryk Łowejko 

- Pan Krzysztof Spodzieja  

- Pan Łukasz Bilski  

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

głosowania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została Komisja 

Uchwał i Wniosków w składzie:  

- Pan Henryk Łowejko 

- Pan Krzysztof Spodzieja  

- Pan Łukasz Bilski  

 

 



Ad. 5  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 8 marca 2018 r. do 25 kwietnia 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. 

Pani Grażyna Sołtysiak – Radna Rady Miejskiej zapytała czy kontrola w Szkole Podstawowej 

w Kowalach była rutynowa czy był inny jej powód?   

Pani Danuta Janikowska zastępca Burmistrza odpowiedziała, że była to rutynowa kontrola. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło wiele pism od 

mieszkańców odnośnie opłat za odpady komunalne. Poinformowano Radnych, że wielu mieszkańców 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, przychodziło na rozmowę do Pana Przewodniczącego, 

jednakże byli to mieszkańcy bloków z gospodarstw jednoosobowych. Pan Przewodniczący 

przypomniał, iż na poprzednich sesjach obawiano się, iż ze sposobu zmiany naliczania opłat za usługi 

komunalne nie będą zadowoleni mieszkańcy z gospodarstw jednoosobowych. Stawki opłat za odpady 

zaproponowane przez Burmistrza były znane wcześniej, przed podjęciem uchwały. Pan 

Przewodniczący przytoczył również kilka zdań z pisma skierowanego przez Zarząd Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Praszce odnośnie niesprawiedliwego traktowania mieszkańców dzieląc ich na 

mieszkańców płacących za odpady na podstawie ilości zużytej wody oraz tych płacących od osoby 

zamieszkującej gospodarstwo domowe gdyż ilość zużytej wody nie wpływa na ilość produkowanych 

odpadów. Podkreślił, iż to na wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada 

Miejska przychyliła się do zmiany metody naliczania opłat za odpady komunalne. Przypomniał 

również, że Zarząd i Rada Nadzorcza zobowiązała się poinformować mieszkańców Spółdzielni 

Mieszkaniowej, że to na ich ( Zarządu i Rady Nadzorczej) wniosek zmieniono metodę naliczania 

opłat, z czego się nie wywiązano.  Mieszkańcy zostali poinformowani, że to na wniosek mieszkańców 

Rada Miejska podjęła uchwałę odnośnie metody naliczania opłat za odpady komunalne. 

Przewodniczący poinformował, że Rada Miejska będzie się przyglądała stawkom płatności oraz 

dochodom (przychodom), jakie będą spływały z opłat za odbiór odpadów i możliwe, że uchwała w 

przyszłości będzie zmieniona. Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zaznaczył, że uchwała 

została podjęta na wyraźny wniosek i determinację Zarządu i Rady Nadzorczej i poprosił obecnego 

Zygmunta Chwalińskiego o przekazanie takiej informacji mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Praszce. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Danucie Ambrozik, która 

odczytała skierowane do Rady Miejskiej pismo, w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców 

prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, z wnioskiem o uchylenie uchwały sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz 

stawki za pojemnik określonej wielkości. W piśmie wskazano, iż to osoby mieszkające same, 



najbardziej odczuwają zmianę metody naliczania odpadów. Podkreślono, iż we wniosku Zarządu i 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie uwzględniono sytuacji jednoosobowych gospodarstw 

domowych, w których najczęściej zamieszkują emeryci i renciści z niewielkimi dochodami.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Zygmuntowi 

Chwalińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, który 

zgodził się ze słowami Pani Danuty Ambrozik. Pan Chwaliński powiedział, że stawki za opłaty są za 

wysokie. Pan przewodniczący Bogusław Łazik podkreślił, że Rada Nadzorcza zapoznała się z 

proponowanymi tabelami opłat za odbiór odpadów komunalnych a mimo wszystko wnioskowała o 

zmianę metody i ujednolicenie zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Pan 

Zygmunt Chwaliński stwierdził, że nie jest sprawiedliwym naliczanie takiej samej opłaty dla 

mieszkańców wsi jak dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Zygmunta 

Chwalińskiego o wyjaśnienia, dlaczego mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie dostali 

informacji, że to na wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej została zmieniona uchwała w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za 

pojemnik określonej wielkości. Pan Chwaliński podkreślał, że to mieszkańcy wnioskowali o zmianę 

metody naliczania opłat.  

Pan Edward Szaniec – Radny Rady Miejskiej w Praszce, powiedział, że nikt z mieszkańców 

nie wnioskował odnośnie zmiany metody naliczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.  

Pan Chwaliński podkreślił, że mieszkańcy wnioskowali do Zarządu i Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, że stawka dla gospodarstw jednoosobowych jest za wysoka. 

Pan Burmistrz – Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że na koszty odbioru odpadów komunalnych 

składa się wiele opłat, opłata do firmy, która odbiera śmieci tj.  Eko-Region, obsługa administracyjna 

w Urzędzie Miejskim, utrzymanie PSZOK i utrzymanie wysypiska śmieci. Burmistrz podkreślił, że to 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej chcieli ujednolicenia stawek dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Praszka. Wyjaśnił również, że sposób naliczania opłaty na podstawie ilości 

zużytej wody pokazywał faktyczną ilość osób przebywających w gospodarstwie domowym, ponieważ 

za okres nieobecności mieszkańców opłata za wodę ani za produkcję odpadów komunalnych nie byłą 

naliczana. Pan Burmistrz zauważył, że poprzednia uchwała chroniła osoby najuboższe. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej jeszcze raz poprosił Pana Zygmunta 

Chwalińskiego o dotrzymanie słowa i rzetelne poinformowanie mieszkańców, że to Zarząd i Rada 

Nadzorcza zawnioskowały o zmianę metody naliczania opłat. Dodatkowo przypomniał, że gdy była 

ustalana metoda naliczania opłat na podstawie zużycia wody to mieszkańcy uważali, że jest ona 

niesprawiedliwa a teraz te same osoby wnioskują, aby uchylić uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalającą opłatę od ilości zamieszkałych 

osób w gospodarstwie domowym. 



Pan Zygmunt Chwaliński poprosił Radę Miejską o ponowną analizę opłat za odpady 

komunalne za kilka miesięcy i jeśli będzie to możliwe zmianę podjętej uchwały.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapewnił, że Rada Miejska będzie się 

przyglądać opłatom i analizować możliwość zmiany stawek. 

Pan Bogusław Łazik udzielił głosu Radnej Grażynie Sołtysiak, która powiedziała, że zarówno 

ona jak i część radnych czuje się rozczarowana zachowaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Podkreśliła, iż Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podczas spotkań z radnymi na komisjach stałych 

przekonywał, iż należy wprowadzić ujednoliconą metodę naliczania opłat dla wszystkich 

mieszkańców, że nie należy dzielić ludzi. Radni przychylając się do wniosku Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej byli przekonani, że reprezentuje ona wszystkich mieszkańców. 

Pan Waldemar Majtyka – Radny Rady Miejskiej w Praszce, podkreślił, że Rada Miejska 

oczekuje od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej jedynie uczciwego poinformowania mieszkańców, 

kto wnioskował o zmianę metody naliczania. Dodatkowo pan Krzysztof Spodzieja – Radny Rady 

Miejskiej w Praszce dodał, że uchwała odnośnie zmiany metody naliczania nie została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.6. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie informacji.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Leszek Krzyżanowski przedstawił 

zgromadzonym działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. Nakreślił, co wchodzi w zakres 

pomocy oferowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce oraz przedstawił zmiany w rodzaju 

udzielonej pomocy tj. spadek świadczeń materialnych a wzrost świadczeń wychowawczych wśród 

mieszkańców np. porad prawnych czy pomocy psychologa. W ramach pomocy dla mieszkańców 

dostępny jest radca prawny, który udziela porady bezpłatnie mieszkańcom głównie w zakresie prawa 

rodzinnego oraz psycholog, który również bezpłatnie udziela wsparcia osobom z problemami zarówno 

wychowawczymi oraz zdrowia psychicznego. Podkreślił, że ważniejsza niż pomoc materialna dla 

mieszkańców jest pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej przy wsparciu zarówno psychologa 

jak i radcy prawnego.  

 

Ad. 7.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Praszka do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 

VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 



Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia Gminy Praszka do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 

edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020. Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

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 278/XXXV/2018 w sprawie 

przystąpienia Gminy Praszka do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś 

priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

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 sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

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 279/XXXV/2018 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

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 zmian budżetu 

Gminy Praszka na 2018 rok. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.  

Przeprowadzono głosowanie.  



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 radnych 

/15 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 280/XXXV/2018 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Praszka na 2018 rok. 

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 szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 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 281/XXXV/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. 11.  

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.  

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Krzysztof Spodzieja – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 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.  

Ponieważ do projektu uchwały wkradł się błąd techniczny Pan Przewodniczący Bogusław 

Łazik zaproponował przerwę – 15 minut. 

 

Po przerwie i po wyeliminowaniu błędy technicznego w uchwale oraz ponownym jej 

przeczytaniu przez Pana Krzysztofa Spodzieję – Członka Komisji Uchwał i Wniosków 

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 282/XXXV/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. 12.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego 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. Komisje Stałe Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 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. 

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 283/XXXV/2018 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. 13.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Praszka. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 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 284/XXXV/2018 w sprawie 



ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka. 

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 określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, 

doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

 

Pani Grażyna Sołtysiak – Radna Rady Miejskiej w Praszce zapytała czy planowane jest 

utworzenie stanowisko doradcy zawodowego w Gminie Praszka.  

Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, iż godzin dla oddzielnego 

stanowiska doradcy zawodowego jest zbyt mało, dlatego osoby zatrudnione na innych stanowiskach 

realizują godziny w zakresie doradztwa zawodowego. 

Pan Krzysztof Spodzieja – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, 

psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. 

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 285/XXXV/2018 w sprawie  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, 

psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, 

wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. Komisje Stałe Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 



nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne 

stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 

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 286/XXXV/2018 w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej. Komisja Budżetowo – Finansowa zgłosiła wniosek dot. powtórzenia składu Doraźnej 

Komisji Statutowej. W skład poprzedniej Doraźnej Komisji Statutowej wchodziły następujące osoby: 

1. Łukasz Bilski 

2. Grzegorz Jabłoński 

3. Jan Jarząb 

4. Bogusław Łazik 

5. Tadeusz Patyk 

6. Józef Pilarski 

7. Grażyna Sołtysiak 

Pan Sławomir Trawiński – Radny Rady Miejskiej w Praszce zaproponował, aby skład 

Doraźnej Komisji Statutowej poszerzyć o Pana Krzysztofa Spodzieję Radnego Rady Miejskiej  

w Praszce. Pan Krzysztof Spodzieja Radny Rady Miejskiej w Praszce wyraził zgodę na dołączenie do 

składu Doraźnej Komisji Statutowej. 

W/w Radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w Doraźnej Komisji Statutowej.  

Pan Krzysztof Spodzieja – Radny Rady Miejskiej w Praszce zasugerował, iż w Statucie 

Gminy Praszka jest zapis o powołaniu Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej przez Radę 

Miejską. Pan Józef Pilarski przypomniał, iż podczas prac ostatniej Doraźnej Komisji Statutowej 

Przewodniczący został wybrany na posiedzeniu Komisji.  

Pani Agnieszka Ślusarek – Brenda – Radca Prawny poinformowała, iż przewodniczący 

Komisji Stałych są wybierani podczas sesji Rady Miejskiej, natomiast Statut nie reguluje wyboru 

Przewodniczącego Komisji Doraźnych w tym Doraźnej Komisji Statutowej. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały pozytywnie.  



Pan Łukasz Bilski – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.  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 287/XXXV/2018 w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17. 

Zapytania i wolne wnioski  

Pan Bogusław Łazik podkreślił, iż koniecznym jest dopilnowanie, aby mieszkańcy zostali 

poinformowani, że Rada Miejska na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła uchwałę 

odnośnie zmiany metody naliczania opłat. Pan Przewodniczący zapytał Radnych czy wyrażają zgodę, 

aby w przypadku nie wywiązania się Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ze zobowiązania do 

informacji mieszkańców, Rada Miejska mogłaby wystosować informację do mieszkańców poprzez 

telewizję lokalną. Radni Rady Miejskiej w Praszce wyrazili zgodę na umieszczenie takiej informacji. 

Pan Waldemar Majtyka Radny Rady Miejskiej wyraził zdanie, iż mieszkańcy muszą być 

poinformowanie niezależnie od tego czy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej będzie chciał taką 

informację do nich przekazać. 

Pan Edward Szaniec – Radny Rady Miejskiej podkreślił, że do Zarządu i Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce zgłaszali się mieszkańcy z wnioskami o ujednolicenie metody 

naliczania opłat. Poinformował, iż Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce miał wystosować 

informację, że Rada Miejska na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 

mieszkańców podjęła uchwałę odnośnie zmiany metody naliczania opłat za odpady. Pan Edward 

Szaniec zapewnił, iż osobiście dopilnuje, aby informacja odnośnie wniosku Rady Nadzorczej  

i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej dotarła do mieszkańców. 

 

Pan Bogusław Łazik poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej min:  

- od mieszkańców odnośnie wysokości opłat za odpady 

-  oraz pisma o umorzenie opłaty za odpady przez Panią Michalinę Popczyk.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zaproponował, iż udzieli odpowiedź na pismo od Pani 

Michaliny Popczyk odnośnie braku możliwości umorzenia opłaty za odpady. 

 

Ad. 18. 

Sprawy różne 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował Radnych Rady Miejskiej  

o niepokojącym telefonie Pana Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz poprosił 

Radnych Rady Miejskiej o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pan Komendant zadzwonił z żądaniem, 



aby strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce usunęli z Facebooka nieprawdziwy wpis  

o rzekomym niepoinformowaniu ich o pożarze w Praszce oraz przeprosin za ten wpis. Pan Komendant 

poinformował, iż sygnał powiadamiający o pożarze nie dotarł do Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Praszce wyłącznie z przyczyn technicznych.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podkreślił, że nie będzie karał Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Praszce, mimo iż ma taką możliwość, ponieważ wszyscy razem muszą służyć  

i nieść pomoc mieszkańcom w potrzebie. Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej zapewnił, że 

dopilnuje, aby wpis został usunięty oraz zostały umieszczone przeprosiny. 

 

Pan Bogusław Łazik poinformował, że w najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie 

kapituły odnośnie przyznawania Praszkowskich Koziołków. W skład kapituły wchodzi min 3 Radnych 

Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Radni Pan Łukasz Bilski, Pan 

Józef Pilarski oraz Pani Grażyna Sołtysiak weszli w skład Kapituły odnośnie przyznawania 

Praszkowskich Koziołków. Radni wyrazili zgodę na propozycję Przewodniczącego. 

 

Pan Przewodniczący wspomniał, iż 6 maja 2018 odbędzie się uroczystość odsłonięcia obelisku 

upamiętniającego wysadzenie w powietrze mostu granicznego w chwili najazdu wojsk niemieckich na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Galę wręczenia Praszkowskich Koziołków, czyli nagród 

Burmistrza Praszki Zasłużonym dla Gminy Praszka.  

Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki zaprosił wszystkich Radnych Rady Miejskiej na 

ww. uroczystość. Pan Przewodniczący Bogusław Łazik zaapelował o jak najliczniejszy udział 

Radnych w tych wydarzeniach. 

Pan Henryk Łowejko Radny Rady Miejskiej wspomniał, że w poprzednim miesiącu miało 

miejsce 155 lecie Bitwy Pod Praszką. Zaapelował, aby w przyszłości bardziej rozpropagować wśród 

dzieci i młodzieży ważne uroczystości patriotyczne i narodowe oraz zachęcić je do udziału w tych 

uroczystościach.  

 

Ad. 19. 

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

porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam XXXV/2018 sesję Rady Miejskiej w Praszce”. 

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.  

 

Protokołowała                                                                                           Przewodniczący  

Joanna Pinkosz        Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 


