
Protokół Nr III/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 roku 

w Muzeum w Praszce w godz. 10:00 – 13:30 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  

Wszyscy Radni byli obecni, wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

4.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

5.   Pani Agnieszka Ślusarek - Brenda – Radca prawny 

6.   Sołtysi 6 osób/ wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

Ad.1 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę 

„Otwieram III sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na III/2018 sesji 

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

Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, sołtysów i pracowników Urzędu 

Miejskiego. 

 Ad. 2  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest  z terenu Gminy Praszka na lata 2013-2032 wraz z 

inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Praszka na lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko 



12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zgłosił uwagi do 

proponowanego porządku obrad aby wprowadzić dodatkowo uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, uchwały w sprawie zasad  otrzymywania i 

wysokości  diet przysługujących radnym oraz uchwały w sprawie składu osobowego Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Praszce. Innych uwag nie wniesiono. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na  2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest  z terenu Gminy Praszka na lata 2013-2032 wraz z 

inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Praszka na lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad  otrzymywania i wysokości  diet przysługujących 

radnym. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Praszce 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad. 

             

Ad. 3  

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

sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 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 II/2018 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 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 

- Pani Danuta Zadworna 

- Pan Józef Pilarski  

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 

- Pani Danuta Zadworna 

- Pan Józef Pilarski  

 

Ad. 5  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 4 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

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

mają uwagi lub pytania do przedstawionej informacji. Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

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

Małgorzatę Zawis  o objaśnienia do przedstawionego projektu uchwały w  sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /14 za / 1 głos wstrzymujący i Rada Miejska w Praszce  podjęła uchwałę nr 16/III/2018 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

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

w sprawie zmian w budżecie 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 17/III/2018 w sprawie 

zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 



Ad. 8 i 9 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przypomniał o trybie prac 

nad uchwałą budżetową. Przewodniczący poprosił o przedstawienie wniosków komisji stałych, które 

zostały przeanalizowanie przez komisję budżetowo - finansową i łączne stanowisko zostało 

przekazane Burmistrzowi Praszki. Burmistrz przedstawił Radzie pisemnie stanowisko w sprawie 

złożonych wniosków komisji.  

 

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej zakłada: 

 Odczytanie projektu uchwały 

 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

 

Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Trawiński odczytał pozytywną opinię wraz z 

uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały  budżetowej na 2019  rok. Uchwała  RIO w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Bogusław Łazik odczytał pozytywną opinię wraz z uchwałą 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. wieloletniej prognozy finansowej na 2019  rok. 

Uchwała RIO w załączeniu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Trawiński odczytał pozytywną opinię wraz z 

uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania 

deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. Uchwała RIO w załączeniu. 

 

Przewodnicząca komisji budżetowo - finansowej Katarzyna Pawlak odczytała łączne 

stanowisko wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Praszce. Łączne stanowisko komisji 

budżetowo – finansowej w załączeniu. 

 

Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki odczytał stanowisko Burmistrza w sprawie 

łącznych wniosków do projektu budżetu Gminy Praszka. Stanowisko Burmistrza w 

załączeniu. 

 Burmistrz Praszki podkreślił iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 

opinię dot. zaciąganiu zobowiązań ale zwróciła uwagę na graniczną wysokość 

wskaźników dotyczących możliwości zaciągania kredytów co jest związane z dużymi 

inwestycjami prowadzonymi w gminie. 

 

 Burmistrz Praszki poprosił Radę Miejską o stanowisko w sprawie dotacji na zakup 

samochodu ratowniczo-pożarniczego aby można było zdecydować o sposobie 

sfinansowania dotacji po określeniu nadwyżki budżetowej za 2018 rok 

. 

 Burmistrz poinformował radnych że aktualnie jest problem z ulicą Jana Pawła II w 

Kowalach, zapada się tam przepust i ulica będzie zamknięta aby móc odkopać i ustalić 

zakres robót niezbędnych do wykonania. Jest to naprawa która musi być wykonana w 

pierwszej kolejności natomiast kolejność następnych remontów będzie ustalana wg 

potrzeb.  



 

 W sprawie wniosku o znakowanie poziome parkingu przy ulicy Listopadowej w 

Praszce Burmistrz zwrócił uwagę aby jeszcze przeanalizować potrzebę gdyż nie jest to 

znaczny koszt ale celem jest poprawa a nie utrudnienie parkowania mieszkańcom. 

 

 Burmistrz zwrócił uwagę iż podwyższenie diet sołtysom jest możliwe i zaopiniował 

wniosek pozytywnie jednakże decyzja musi być podjęta uchwałą Rady Miejskiej w 

Praszce co ma nadzieję że nastąpi na styczniowej sesji Rady Miejskiej. 

 

 Burmistrz Praszki zaproponował, aby wystąpić o współfinansowanie zewnętrzne dla 

termomodernizacji budynku SDŚ w Ganie, gdyż całość zadania przekracza 

możliwości budżetu jednakże przy udziale środków zewnętrznych może zostać 

zrealizowane. 

 

 Burmistrz Praszki podkreślił, że całość związana z  remontem elewacji wiejskiej w 

Aleksandrowie nie mieści się w projektowanym budżecie. Póki co budynek nie pełni 

jeszcze swojej funkcji i do wykonania jest jeszcze sporo prac remontowych. Burmistrz 

zapewnił że możliwe będzie sfinansowanie części prac z tym związanych np. stolarki 

okiennej. 

 

 Burmistrz Praszki podkreślił iż proces wykonania aktualizacji Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Praszka jest 

długotrwały ale proponuje już przystąpić do jego wykonania a radni będą mogli w 

uchwale wnosić nowe elementy zagospodarowania w tym cmentarz na Makowym 

Wzgórzu. 

 

Burmistrz Praszki wniósł również autopoprawkę do projektu budżetu, polegającą na 

zmniejszeniu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwoty 100 000 zł i 

zwiększeniu w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100 000 zł.  Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej jeszcze w poprzedniej kadencji wnosiła o podwyżki dla 

pracowników Ośrodka Opieki Społecznej w Praszce. Burmistrz zwrócił się o wykaz średnich 

wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i okazało się że wynagrodzenia 

mocno odstają od wynagrodzeń w ościennych gminach. Burmistrz podkreślił że oprócz 2% 

podwyżki dla administracji publicznej, chciałby jednorazowo podnieść wynagrodzenia 

pracowników OPS w Praszce o średnio 300 zł brutto miesięcznie, gdyż to Kierownik reguluje 

wynagrodzenia w swojej jednostce. Kwota 100 000 zł zmniejszająca wydatki z działu Kultura 

i ochrona dziedzictwa narodowego nie powinna być zbyt dotkliwa ze względu na remont 

basenu i zmniejszenie wydatków z nim związanych.  

 

Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy są jakieś uwagi 

dot. stanowiska Burmistrza. Pytań nie zgłoszono. 

Przerwa  

 



Bogusław Łazik poinformował że udało się doprecyzować wnioski komisji budżetowo 

– finansowej które zostaną poddane głosowaniu. 

 

Przeprowadzono głosowanie nad wnioskami: 

 Wniosek komisji: Rewizyjnej, Gospodarczego Rozwoju, Budżetowo Finansowej 

dotyczący budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Listopadowej z odcinkiem  

chodnika długości około 40m. Środki finansowe na realizację tego zadania przenieść w 

dziale 600 kwota 200 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne  

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

radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce pozytywnie przegłosowała ww. wniosek. 

 Stanowisko Rady Miejskiej na wniosek Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Budżetowej: 

Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie dotacji dla OSP z Gminy Praszka na zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki finansowe z nadwyżki budżetowej.  

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

głosowało 15 radnych /15 za / i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. stanowisko. 

 Autopoprawka Burmistrza Praszki polegająca na przeniesieniu kwoty 100 tys. zł z działu 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 852 Pomoc społeczna z 

przeznaczeniem na wydatki osobowe w OPS Praszka  

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

/15 za / i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 Wniosek  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczący podwyższenia diety 

zryczałtowanej dla Sołtysów Gminy Praszka do kwoty 250 zł. Środki finansowe należy 

zabezpieczyć z Działu 750- Administracja Publiczna.  

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

/14 za / 1 głos wstrzymujący i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 Wniosek Komisja Rewizyjnej oraz Komisji ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy 

dotyczący wykonania oznakowania poziomego stanowisk parkingowych przy ul.   

Listopadowej 15. Środki finansowe należy zabezpieczyć z Działu 600- Transport i 

Łączność. 

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

/14 za / 1 głos wstrzymujący i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 Wniosek Komisji d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy dotyczący  remontu polegającego 

na termomodernizacji budynku ŚDS w Ganie w jego części mieszkalnej. Kwota remontu 

70 tys. zł. Środki finansowe należy zabezpieczyć z Działu 700- Gospodarka 

Mieszkaniowa. 

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

/15 za / i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 Wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczący 

częściowego remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandrow poprzez 



wymianę stolarki okiennej. Środki finansowe należy zabezpieczyć z nadwyżki 

budżetowej  

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

/13 za / 2 głosy wstrzymujące i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 Wniosek Komisji d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy, Komisji Rewizyjna oraz Komisji 

Budżetowo-Finansowa. W uchwale o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Praszka wnieść dodatkowy 

element zagospodarowania przestrzennego - tereny pod budowę cmentarza na 

"Makowym Wzgórzu"  

Błąd w głosowaniu ( głos jednego radnego zaliczony kilkukrotnie): ponowne poprawne 

głosowanie 

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

/14 za / 1 głos wstrzymujący i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 Wniosek dotyczy modernizacji dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych 

na niżej wymienionych drogach: 

-Przedmość - modernizacja ulic: Wrzosowa, Dojazdowa, Sportowa o długości 650m-2000m2 

-Kowale - modernizacja ulic: Ogrodowa i Dojazdowa o długości 1100m-3850m2 

-Wierzbie- droga o długości 750m-2000m2 –  

Wniosek zgłasza Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

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

-Szyszków-Rosochy - droga o długości 1500m, Brzeziny- droga o długości 300m -w sumie 6000m2 

Wniosek zgłasza Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Budżetowo-

Finansowa, 

-Strojec- dokończenie ulicy Stawowej  750m-2000m2, ulica Polna 600m-1800m2 

Wniosek zgłasza Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Pomocy Społecznej, 

-Aleksandrów- droga 300m-900m2  

Wniosek zgłasza Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

-Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych przy garażach przy ulicy Obrońców Pokoju  

-1000m2 

  Wniosek zgłasza Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja 

Budżetowo-Finansowa, 

-Praszka- od Maków do Astrów – 5 ulic - łącznie 250m – 750m2  

  Wniosek zgłasza Komisja Budżetowo-Finansowa  



-Lachowskie- remont drogi 1000mb 

  Wniosek zgłasza Komisja Budżetowo-Finansowa  

- Praszka – remont ul. Powstańców Śl. W kwocie 130 tys. zł.  

Środki finansowe na wnioskowane zadanie należy zabezpieczyć w Dziale 600 – Drogi Publiczne –

Gminne.  Wniosek zgłasza Komisja ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy  

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

/15 za / i Rada Miejska w Praszce pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie komisje zaopiniowały 

projekt uchwały pozytywnie. 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /15 za  Rada Miejska w Praszce jednogłośnie  podjęła uchwałę nr 18/III/2018 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Praszka na 2019 rok. Wszystkie komisje 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

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

19/III/2018 w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Praszka na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił o 

wyjaśnienie zmian wynikających z projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kredytu 

długoterminowego. Pani Skarbnik Małgorzata Zawis wyjaśniła z czego wynika konieczność 

zmiany uchwały. 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kredytu długoterminowego. 

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 

20/III/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie kredytu długoterminowego. 

 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 przyjęcia Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Praszka na lata 2014 – 2017. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017. 

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 21/III/2018 w 

sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Praszka na lata 2014 – 2017. 

 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 w sprawie 

przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy 

Praszka na lata 2013-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Komisje 

Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pan Edward Szaniec podkreślił że 

stanowisko Komisji Rewizyjnej jest pozytywne przy uwzględnieniu że informacja o 

programie ukaże się na antenie telewizji kablowej w Praszce. 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z 

terenu Gminy Praszka na lata 2013-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających 

azbest. 

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 

22/III/2018 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest  z terenu Gminy Praszka na lata 2013-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów 

zawierających azbest. 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 uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2018-2021” 

wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. Komisje Stałe Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 



uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 

2018-2021” 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 

23/III/2018 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 

2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przekazał, iż 

Nadzór Prawny Wojewody poinformował, iż uchwała powinna zostać uchylona a nowa 

uchwała w tej sprawie powinna podlegać ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Zmieni się termin wejścia w życia tj. 1 luty 2019 roku. 

Pani Agnieszka Ślusarek – Brenda Radca Prawny w Urzędzie Miejskim podkreśliła, iż 

Nadzór Prawny Wojewody, zwrócił również uwagę aby połączyć w tej uchwale diety radnych 

oraz dietę przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce, jednakże na zbyt krótki okres czasu 

do najbliższej sesji nie udało się przygotować takiej uchwały. 

 

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie zasad  otrzymywania i wysokości  diet przysługujących radnym. 

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 24/III/2018 w 

sprawie zasad  otrzymywania i wysokości  diet przysługujących radnym. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. 15 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował że 

Nadzór Prawny Wojewody zwrócił uwagę że zgodnie z prawem wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej nie może być członkiem komisji skarg, wniosków i petycji. W związku z tym 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Praszce Grzegorz Jabłoński nie może być członkiem 

tej komisji. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych o propozycje zmiany członków 

komisji tak aby każda z komisji liczyła nie mniej niż 3 członków.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał Radnego 

Józefa Pilarskiego czy wyrazi zgodę na prace w komisji skarg, wniosków i petycji. Radny 

Józef Pilarski podkreślił że argumenty Przewodniczącego Rady Miejskiej przemówiły za 

zmianą komisji i zrezygnowałby z członkostwa w komisji Rewizyjnej.  

Radna Danuta Zadworna powiedziała że ze względu na tematykę jaką zajmuje się 

komisja skarg, wniosków i petycji chciałaby aby komisja liczyła 4 członków i zaproponowała 

aby do składu komisji dołączył Radny Robert Zimnowoda. 

Radny Robert Zimnowoda wyraził zgodę na członkostwo w komisji skarg, wniosków i 

petycji i zrezygnował z udziału w komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. 



Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał Radnego 

Grzegorza Jabłońskiego do której z komisji chciałby wchodzić w skład. Radny Grzegorz 

Jabłoński powiedział że chciałby wejść w skład komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej. 

   

Pan Edward Szaniec – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt 

uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce 

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 25/III/2018 15.

 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 16. 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pan Jan Gędek Sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę, że może warto byłoby wyliczyć ile 

wynosiły koszty naprawy i modernizacji wszystkich dróg na terenie gminy Praszka oraz jaki 

byłby potrzebny okres aby je wszystkie naprawić i rozwiązać problemy komunikacyjne w 

gminie Praszka. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce powiedział że 

wniosek dotyczące remontów dróg gminnych pokazywał zakres prac do wykonania w tym 

zakresie. Przewodniczący podkreślił, że wniosek nie określa kolejności remontów dróg 

gminnych ponieważ nie są znane dokładne koszty inwestycji z tym związanych. 

Burmistrz Jarosław Tkaczyński podkreślił, że w budżecie jest określona kwota 

pieniędzy ale o kolejności często decydują inne czynniki tj niespodziewana naprawa ulicy 

Jana Pawła II w Kowalach. 

 

Rady Andrzej Rychter poprosił aby rozstrzygnięcia dotyczące konkursu w sprawie 

dotacji i wyboru ofert składanych na realizację zadania publicznego o przyznanie dotacji na 

wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Praszka nastąpiły jeszcze w 

styczniu ze względu na zobowiązania klubów sportowych. 

Burmistrz Jarosław Tkaczyński zapowiedział że postara się aby rozstrzygnięcia były 

jeszcze w styczniu, ale nie ma wpływu na termin podpisania umów przez kluby sportowe 

gdyż niejednokrotnie umowy były przygotowywane szybki a kluby zgłaszały się na ich 

podpisanie dopiero w marcu. 

Pan Bogusław Łazik poprosił aby komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej zapoznała się z działalnością klubów sportowych przed 

rozstrzygnięciami. 

 

Ad. 17 

Sprawy różne 



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce odczytał życzenia, 

które wpłynęły do Rady Miejskiej w Praszce. W imieniu Rady Miejskiej w Praszce również 

przekazał wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

 Radny Łukasz Bilski przekazał świąteczne życzenia dla radnych, pracowników 

Urzędu Miejskiego oraz sołtysów od Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

 

Ad. 18. 

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

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

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

 

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący  

Joanna Pinkosz        Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 

 

 

 

 




