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PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 29 maja 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 14 / lista obecności w załączeniu /.  

Radny nieobecny usprawiedliwiony: 

Pan Krzysztof Spodzieja 

 

 

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 – 8 osób / wg listy obecności /  

6. Pan Andrzej Szatan – media „Kulisy Powiatu”  

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

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

Ad.1 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę „Otwieram 

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

Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, zatem obrady są prawomocne. Nieobecny 

usprawiedliwiony jest radny Pan Krzysztof Spodzieja. 

Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, sołtysów, 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. 
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6. Ocena zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej  

7. Ocena Rocznego raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 

2025 – za okres monitorowania tj. rok 2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania 

stypendium Burmistrza Praszki 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy 

Praszka napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % alkoholu 

z wyjątkiem piwa i powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży             

i podawania napojów alkoholowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1m
3
 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców 

13. Omówienie spraw związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Praszka. 

14. Omówienie stawek opłat za odpady komunalne w gospodarstwach jednoosobowych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad. 

 

 

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

punkt 13 wprowadził dodatkową uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, która to została 

przedstawiona Radnym na posiedzeniach Komisji Stałych.   

Dodatkowo, uszczegółowił, iż jako punkt 6 – zamiast „Oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r.” 

wprowadzone jest przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. a w punkcie 

7 dot. Oceny Rocznego raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 

2025 – za okres monitorowania tj. rok 2017 wprowadza się dodatkowo podjęcie stosownej 

uchwały. 

 

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: 
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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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.  

7. Ocena Rocznego raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 

2025 – za okres monitorowania tj. rok 2017rok i podjęcie stosownej uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka 

na rok 2019.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania 

stypendium Burmistrza Praszki 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy 

Praszka napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % alkoholu 

z wyjątkiem piwa i powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1m
3
 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu  

i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

14. Omówienie spraw związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Praszka. 

15. Omówienie stawek opłat za odpady komunalne w gospodarstwach jednoosobowych. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3  

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

Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 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.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXXV/2018 sesji Rady Miejskiej  

w Praszce z dnia 26 kwietnia 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 Edward Szaniec 

- Pan Waldemar Majtyka  

- Pan Robert Zimnowoda  

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 Edward Szaniec 

- Pan Waldemar Majtyka  

- Pan Robert Zimnowoda  

 

Ad. 5  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między sesjami 

tj. od dnia 26 kwietnia  2018 r. do 29 maja 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 Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady złożył w imieniu swoim jak i całej Rady Miejskiej, 

wszystkim pracownikom samorządowym życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. 

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 

sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. Przedstawił 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. Pan Leszek Krzyżanowski poinformował, że budżet OPS w Praszce to 

ok 7 mln złotych, z czego miesięcznie 600 tyś złotych przekazywane jest w ramach świadczenia 500+ a od 

września 2018 roku będzie wypłacane również świadczenie – „Dobry start” w kwocie 300 zł na wyprawki 

dla dzieci szkolne.  
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Pan Kierownik poinformował o trudnościach z ściąganiem środków w ramach funduszu 

alimentacyjnego. Przedstawił Radnym również pomoc materialną oferowaną dla najuboższych jak 

przykładowo wydawane od grudnia 2017 roku paczki przygotowane przez Caritas Kalisz.  

Pan Leszek Krzyżanowski poinformował również o wygranym projekcie na kwotę 411 tyś złotych  

w zeszłym roku. Poinformował, że stanowisko Asystenta rodzinnego, które ma na celu pomoc rodzinie, aby 

zapewnić warunki pozwalające ma zatrzymywanie dzieci przy rodzicach a nie oddawanie ich do domów 

dziecka, jest dofinansowywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Pani Grażyna Sołtysiak – Radna Rady Miejskiej w Praszce, zapytała o sytuację dorosłych, 

niepełnosprawnych mieszkańców gminy Praszka i czy wśród tych osób są osoby mające zatrudnienie na 

terenie gminy. 

Pan Leszek Krzyżanowski poinformował, że dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi, 

dorosłymi osobami Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zasiłków oferuje pomoc pracowników, aby 

opiekunowie mogli spokojnie wyjść z domu, bez obawy, że ich podopieczny zostaje bez opieki, i mieli 

chwilę czasu choćby na spokojne zakupy. Pan Kierownik poinformował również, że firmy często oferują 

miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych niestety nie zawsze osoby niepełnosprawne są w stanie bądź nie 

czują się na siłach, aby pracę podjąć.  

Pan Józef Pilarski – Radny Rady Miejskiej w Praszce pytał czy w gminie Praszka wystarcza jeden 

Asystent Rodzinny. Pan Leszek Krzyżanowski poinformował, że obecnie jeden Asystent Rodzinny 

wystarcza, ale w razie zwiększonego zapotrzebowania Ośrodek Pomocy Społecznej będzie się starał  

o następnego. 

Pan Henryk Łowejko Radny Rady Miejskiej w Praszce pytał o problemy przy realizacji programu 

500+ i ocenę skali ubóstwa w gminie Praszka.  

Pan Leszek Krzyżanowski poinformował, że obecnie nie ma problemów z obsługą Programu 500+ , 

problemy z bazą teleinformatyczną, które zdarzały się we wcześniejszych latach już zostały rozwiązane. 

Skala ubóstwa wg Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Praszka zmniejsza się, co da się zaobserwować po 

zmniejszonej ilości wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Ad.7. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Rocznego 

raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. Komisje 

Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Praszka na lata 2015-2025. 

Przeprowadzono głosowanie.  
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Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 288/XXXVI/2018 w sprawie 

zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na 

lata 2015-2025. 

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 przyjęcia regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019.  

Komisja Rewizyjna nie wnosiła uwag. Komisja Rolnictwa i ochrony środowiska zawnioskowała 

o przełożenie podjęcia ww. uchwały na następną sesję. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Pomocy Społecznej również wyraziła opinię, że uchwała wymaga zmian. Komisja Gospodarczego 

Rozwoju Gminy wyraziła opinię, że trzeba jeszcze dyskutować nad projektem uchwały.  

 Pani Agnieszka Ślusarek-Brenda Radca Prawny, powiedziała, że zgodnie z obowiązującymi 

od 25 maja przepisami odnośnie RODO, projekt Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy 

Praszka na 2019 rok wymaga zmian w szczególności w załączniku, którym jest karta do 

głosowania.  

 Pan Józef Pilarski - Radny Rady Miejskiej w Praszce i Przewodniczący Komisji Budżetowo 

– finansowej zgłosił wniosek o zmianę w projekcie uchwały odnośnie zwiększenia puli budżetu 

obywatelskiego oraz jej podział na zadania inwestycyjne oraz zadania dot. organizacji lub 

dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych. Wniosek Komisji w załączeniu. 

Pan Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gminy Praszka powiedział, że przyjmując wniosek Komisji 

Rewizyjnej, Regulamin Budżetu Obywatelskiego będzie wymagał zmian w szczególności  

w załącznikach dot. zgłoszeń projektów, kart analizy oraz kart do głosowania, aby każdy wyborca 

miał świadomość, na jaki projekt może zagłosować.  

 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zaproponował żeby zagłosować nad 

wnioskiem Komisji Budżetowo – finansowej, aby do przyszłej sesji wiadomy był kierunek 

wymaganych prac.  

Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetowo – finansowej.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 radnych /14 

za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Budżetowo – finansowej.  

Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska odnośnie 

przełożenia podjęcia uchwały dotyczącej Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019.  
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Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji rolnictwa i ochrony 

środowiska. 

 

Ad.9. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki. Komisje Stałe Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki. 

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 289/XXXVI/2018 zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 i 11. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

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

liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy Praszka napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz projektu uchwały w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały oba projekty uchwał. 

 Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy Praszka napojów alkoholowych 

zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18 % 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 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 290/XXXVI/2018 w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy Praszka napojów alkoholowych 

zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18 % 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 



8 
 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie 

zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

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 291/XXXVI/2018 w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

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 dopłaty do 1m
3
 

odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie dopłaty 

do 1m
3
 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców 

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 292/XXXVI/2018 w sprawie dopłaty do 

1m
3
 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

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 zawarcia porozumienia 

międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej.  

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

Przeprowadzono głosowanie.  
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Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 293/XXXVI/2018 w sprawie w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 14. 

Omówienie spraw związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Praszka. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podkreślił, iż należy rozpocząć 

działania dot. ochrony powietrza w gminie Praszka. Ważnym elementem w ochronie powietrza na terenie 

gminy Praszka jest przekonanie mieszkańców do opalania własnych domów opałem, który nie ma 

negatywnego działania na powietrze w gminie. Zachęcić mieszkańców do wymiany pieców na sprzyjające 

ochronie. Komisja rewizyjna debatowała na temat ochrony powietrza, stwierdziła, iż w mieście Praszka nie 

jest najgorzej gdyż znaczna część opalana jest gazem. 

Pan Tadeusz Patyk radny Rady Miejskiej w Praszce zauważył, że niezbędna jest pomoc Urzędu 

Miejskiego w uzyskiwaniu porozumień pomiędzy poszczególnymi sołectwami a firmami tj. DUON 

zajmującymi się gazyfikacją. Podkreślił, że z pojedynczymi mieszkańcami czy sołtysami firmy nie chcą 

rozmawiać, natomiast w przypadku wystąpienia Urzędu Miejskiego w imieniu mieszkańców będzie inna 

sytuacja. 

Pani Grażyna Sołtysiak Radna Rady Miejskiej w Praszce podkreśliła, iż największym problemem są 

ceny opału dobrej jakości.  

Pan Józef Pilarski Radny Rady Miejskiej w Praszce powiedział, że należy zmierzyć i określić skalę 

zagrożenia, i dopiero podjąć debatę nad sposobem poprawy ochrony środowiska powietrza w Gminie 

Praszka. Podkreślił, że bardzo ważne byłoby zlecenie montażu urządzeń pomiarowych, bądź zlecenie 

pomiarów firmie specjalizującej się w tym, aby znać dokładne dane i zagrożenia, jakie są z tym związane. 

Dopiero w przypadku posiadania wiedzy o zagrożeniu można podejmować konkretne działania.  

Pan Edward Szaniec Radny Rady Miejskiej w Praszce, podkreślił, że pomoc ze strony Państwa 

powinna dotyczyć cen materiałów opałowych i wymiany kotłów, gdyż ze strony samorządowej są to duże 

koszty. 

Pan Jan Gędek Sołtys wsi Strojec podkreślił, że bardzo ważne są zarówno materiał opałowy jak  

i sprawne kotły, ale należy również efektywnie wykorzystywać uzyskiwane ciepło między innymi przez 

termomodernizację budynków. Przypomniał, iż Gmina Praszka dofinansowała termomodernizację 



10 
 

budynków wielorodzinnych ( bloków) w Praszce, natomiast na wsiach każdy mieszkaniec musi to robić we 

własnym zakresie a mniejsze straty ciepła w domach jednorodzinnych to mniejsze zużycie materiałów 

opałowych.  

Pan Waldemar Majtyka Radny Rady Miejskiej w Praszce zwrócił uwagę, że kilka lat wstecz 

opłacalna była zarówno produkcja ekogroszku we własnym zakresie czy też zakładanie turbin wodnych 

jednakże po opodatkowaniu tych gałęzi działalności opłacalność spadła a tym samym ceny poszły do góry. 

Pan Henryk Łowejko Radny Rady Miejskiej w Praszce podkreślił, że obecne rządy kładą nacisk na 

ochronę środowiska i należy zwiększyć nacisk na pozyskiwanie środków finansowych na termomodernizację 

czy wymianę kotłów na terenie Gminy Praszka. 

 Pani Grażyna Sołtysiak Radna Rady Miejskiej w Praszce podkreśliła, że uzyskanie dofinansowania 

na wymianę kotła i ilość dokumentów przy tym wymagana, może okazać się nie do przejścia dla 

przeciętnego mieszkańca. 

Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej w Praszce powiedział, że w ostatnim sezonie grzewczym 

docierały do niego opinie mieszkańców, że największe problemy z zanieczyszczeniem występują na terenie 

ulicy Kaliskiej i centrum miasta. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podsumował, iż należy położyć 

nacisk na dobrą jakość opału, wymianę kotłów, ale również termomodernizację. Podkreślił, że należy szukać 

pomocy w pozyskiwaniu funduszy na dofinansowania na ww. działania. 

Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki poinformował, że aktualnie stara się o pozyskanie 

środków przeznaczonych na działania informacyjne odnośnie ochrony powietrza w poszczególnych 

gminach.  Burmistrz podkreślił, że budynki komunalne należące do Gminy Praszka znajdujące się w centrum 

miasta są opalane dobrej jakości opałem, jednakże budynki, w których palą sami mieszkańcy nie podlegają 

szczegółowej kontroli dot. opału i nie można w żaden sposób zmusić mieszkańców do zmiany opału.  

Ad. 15. 

Omówienie stawek opłat za odpady komunalne w gospodarstwach jednoosobowych. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował o piśmie, jakie 

wpłynęło do Rady Miejskiej w Praszce od około 100 mieszkańców gospodarstw jednoosobowych 

zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych w Praszce. Podkreślił również, że na każdym dyżurze 

Przewodniczącego Rady Miejskiej przychodzą mieszkańcy z gospodarstw jednoosobowych ze skargami na 

wysokość opłaty za śmieci.  

Pan Tadeusz Patyk – Radny Rady Miejskiej w Praszce poinformował w imieniu Komisji Rolnictwa  
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i ochrony środowiska, że jest za wcześnie, aby podejmować konkretne działania odnośnie zmiany stawek. 

Okres 2 miesięcy to zdecydowanie za krótko, aby zobaczyć realne wpływy ze Spółdzielni Mieszkaniowej  

w szczególności od gospodarstw jednoosobowych. 

Pani Grażyna Sołtysiak Radna Rady Miejskiej w Praszce powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej ustaliła, że za bardzo skupiono się na metodzie ustalania opłat a nie na 

stawkach tych opłat. Niezbędne jest przeanalizowanie wpływów ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce. 

Pan Arkadiusz Kościelny Radny Rady Miejskiej w Praszce podkreślił, że Komisja Gospodarczego 

Rozwoju Gminy analizowała ponownie konieczność dokonywania zmian w stawkach dotyczących opłat za 

śmieci i w głosowaniu 3 Radnych zagłosowało, aby na tą chwilę nie zmieniać stawek a 2 Radnych chciało 

dokonać zmiany stawek. 

Pan Henryk Łowejko  Radny Rady Miejskiej w Praszce wystąpił z wnioskiem dot. zmiany stawki za 

opłaty odpady w wysokości 10 zł/ osobę, ale nie więcej niż 50 zł na gospodarstwo domowe.  

Pan Józef Pilarski Radny Rady Miejskiej w Praszce powiedział, że komisja Budżetowo – Finansowa 

popiera wniosek Komisji Rewizyjnej dot. stawek opłat. Powiedział, że przed następną sesją należy podjąć 

zdecydowane kroki w celu zmiany uchwały odnośnie stawek opłaty za odpady. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podkreślił, że chciałby, aby 

Komisje stałe rozpatrzyły wniosek bądź złożyły inne wnioski, przeanalizować stawki, aby można było 

podjąć decyzję czy będzie dokonywana zmiana stawek opłat na następnej sesji. 

Ad. 16. 

Zapytania i wolne wnioski 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wspomniał, iż zewsząd dochodzą 

go głosy niezadowolonych mieszkańców gminy Praszka w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy 

Kościuszki na odcinku między Rynkiem a ulicą Piłsudskiego ( skrzyżowanie dróg krajowych 42 i 45). 

Szczególnie uciążliwy jest przejazd w godzinach 14: 00 – 15: 30 oraz w godzinach porannych około godziny 

8:00. 

Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej w Praszce wystąpił z wnioskiem o przywrócenie stanu 

sprzed zmiany a także do czasu przywrócenia ruchu sprzed zmiany o wprowadzenie sygnalizacji świetlnej 

bądź kierowania ruchem przez policjantów ( wniosek w załączeniu). 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zaproponował, aby Rada Miejska 

w Praszce wystąpiła z apelem do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Opolu, do wiadomości 

Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, które pozytywnie 

zaopiniowały projekt zmian, o jak najszybsze przywrócenie organizacji ruchu na ww. odcinku drogi do stanu 

pierwotnego.  
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Wszyscy Radni Rady Miejskiej w Praszce zgodzili się z propozycją Pana Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Praszce, aby wysłać ww. pismo do GDDKiA w Opolu.  

Pan Mieczysław Noga Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał Radnych, czy istnieje możliwość 

wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego przed targowiskiem, aby umożliwić 

mieszkańcom przechodzenie przez jezdnię szczególnie w dni targowe tj. środę i sobotę. Radni Rady 

Miejskiej w Praszce zwrócili uwagę, że istnieją już dwa przejścia w okolicach targowiska i ustalenie 

dodatkowego jeszcze bardziej spowolniło już utrudniony ruch na ww. odcinku drogi w dni targowe.   

Pan Józef Pilarski Radny Rady Miejskiej w Praszce zwrócił się z wnioskiem o wykonanie 

oznaczenia poziomego wyznaczającego miejsca parkingowe na parkingu gminnym, wzdłuż ulicy 

Listopadowej, w szczególności przy blokach na ulicy Listopadowej 15 i 17. Pan Radny wskazał, iż 

wyznaczając linie miejsc parkingowych dla samochodów, możliwe będzie zaparkowanie ok 8 – 10 

samochodów więcej. 

 

Ad. 17. 

Sprawy różne 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował o piśmie od 

Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, jakie wpłynęło do Rady Miejskiej w Praszce odnośnie obniżania 

wynagrodzenia Burmistrza Praszki. W ww. piśmie poinformowano, iż 17 maja 2018 weszło w życie 

rozporządzenie Rady Ministrów o nowych maksymalnych stawkach wynagrodzeń zasadniczych oraz  

o maksymalnych poziomach dodatków funkcyjnych dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru  

tj. Burmistrza Praszki. Organ nadzoru przypomniał o konieczności zmiany stawek wynagrodzenia do  

30 czerwca 2018 roku, gdyż nowe stawki będą obowiązywały od 1 lipca 2018r. Pan Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Praszce poprosił Radnych Rady Miejskiej w Praszce o przeanalizowanie wynagrodzenia 

Burmistrza Praszki, a planowanie podjęcie uchwały odnośnie wynagrodzenia nastąpi na następnej sesji Rady 

Miejskiej w Praszce. Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podkreślił, że to 

Rada Miejska w Praszce ma w kompetencjach ustalanie wynagrodzenia i chciałby, aby zmiana 

wynagrodzenia Burmistrza Praszki był wynikiem decyzji Radnych a nie była odgórnie narzucana przez 

Rozporządzenie Rady Ministrów. 

Pan Henryk Łowejko  Radny Rady Miejskiej w Praszce podkreślił, że możliwe jest niepodjęcie 

stosownej uchwały, bądź podjęcie uchwały, która podtrzyma wynagrodzenie Burmistrza Praszki na 

dotychczasowym poziomie.  

Pani Agnieszka Ślusarek – Brenda Radca Prawny nie zgodziła się ze słowami Radnego Henryka 

Łowejko i przytoczyła jedną z interpretacji, która mówi, że jeśli Rada Miejska nie obniży wynagrodzenia 

Burmistrza, wtedy obniżki dokona Wojewoda. 

 Pan Arkadiusz Kościelny Radny Rady Miejskiej w Praszce zwrócił uwagę na drożność rowów 

wzdłuż dróg gminnych. Wiele mostków jest pozarywanych, w szczególności dotycz to rowu na Skotnicy. 
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Pani Danuta Janikowska Zastępca Burmistrza poinformowała, iż problem ten został już rozwiązany. Chyba 

że chodzi o inny przepust lub ponownie został zasypany usuwającą się ziemią.  

 

Ad. 19. 

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

obrad i wypowiedział formułę „Zamykam XXXVI/2018 sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach.  

 

Protokołowała                                                                                     Przewodniczący  

Joanna Pinkosz        Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 

 


