
Protokół Nr V/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 14 marca 2019 roku 

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

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  

Obecnych było 13 radnych wg listy obecności / lista obecności w załączeniu /, nieobecni 

usprawiedliwieni 2: Radny Arkadiusz Kościelny i Radny Robert Zimnowoda. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik 

3.   Pani Agnieszka Ślusarek - Brenda – Radca prawny 

4. Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz 

5.   Sołtysi 7 osób/ wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

Ad.1 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę 

„Otwieram V sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

 

Przywitał obecnych radnych na V/2019 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 13 

radnych, zatem obrady są prawomocne.  

Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, sołtysów i pracowników Urzędu Miejskiego 

oraz media. 

 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 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie 

powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty 



jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał czy ktoś wnosi 

uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie wniesiono. 

 

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 2019 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie 

powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z IV/2019 

sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 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 IV/2019 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 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 Marian Hombek  

- Pani Zofia Kokot 

- Pan Tadeusz Patyk 

 

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 Marian Hombek  

- Pani Zofia Kokot 

- Pan Tadeusz Patyk 

 

Ad. 5  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 22 stycznia 2019r. do 13 marca 2019 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał czy w skład komisji konkursowych 

powołanych do wyboru Dyrektorów w Przedszkolu Ganie i Szkoły Podstawowej w Przedmościu 

będzie wchodził któryś z radnych Rady Miejskiej w Praszce. 

Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że jak zawsze jednym z członków 

komisji konkursowej będzie przedstawiciel Rady Miejskiej w Praszce. 

 

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

mają jeszcze uwagi lub pytania do przedstawionej informacji. Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

Pani Zofia Kokot – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

Przeprowadzono głosowanie.  

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

głosowało 13 radnych /13 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

33/V/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

komisji stałych o opinię dot. projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2019 

rok. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  



Pani Zofia Kokot – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok. 

Przeprowadzono głosowanie.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 

radnych /13 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 34/V/2019 w sprawie 

zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów 

Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pani Zofia Kokot – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji 

zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i 

opieki w czasie przewozu.  

Przeprowadzono głosowanie.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 

radnych /13 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 35/V/2019 w sprawie 

zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Praszka na rok 2019. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Pani Zofia Kokot – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019 

Przeprowadzono głosowanie.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 

radnych /12 za / i 1 wstrzymał się od głosu i Rada Miejska w Praszce podjęła uchwałę nr 36/V/2019 w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 



na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka.  

Pan Józef Pilarski członek komisji Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy 

przedstawił wniosek komisji Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy dotyczący zmiany 

zapisów w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka.  

Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy proponuje dokonać zmian w §3 

projektu uchwały dotyczący wysokości bonifikaty:  

1) 60% zmienić na 80%  

2) 50% zmienić na 70%  

3) 40% zmienić na 60%  

4) 30% zmienić na 50%  

5) 20% zmienić na 40%  

6) 10% zmienić na 30%  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił o zdanie i 

wskazanie rzędu wielkości przychodów związanych z bonifikatą. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że celem uchwały jest przede 

wszystkim nie określanie przychodów związanych z bonifikatą a nieróżnicowaniu właścicieli 

nieruchomości będących w posiadaniu samorządu od właścicieli nieruchomości będących w 

posiadaniu Skarbu Państwa. Na terenie gruntów Skarbu Państwa jest całe osiedle Kopernika oraz 

osiedle między ulicami Fabryczną a Kościuszki. Powiat, który jest przedstawicielem Skarbu Państwa 

już pobiera opłaty stawką, 60 % dlatego jako Burmistrz Praszki nie chciałby, aby różnicować stawkę 

dla mieszkańców sąsiednich ulic. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że przeciętne opłaty ponoszone 

przez mieszkańców gminy będą się wahały od 100 zł do 200 zł, więc nie są to duże kwoty ani dla 

mieszkańców ani dla gminy. Dochody gminy z tytułu wieczystego użytkowania to 45 tyś w skali roku. 

Burmistrz podkreślił, że dla budżetu nie są to duże różnice, ale uważa za niestosowne różnicować 

mieszkańców gminy stawką bonifikaty tym bardziej, że dotyczy to ok 2000 mieszkań w Praszce i 

poprosił radnych o rozwagę podczas głosowania. 

Pan Józef Pilarski radny Rady Miejskiej w Praszce poprosił o przerwę gdyż wyjaśnienia 

Burmistrza Praszki dotyczące stawek nie były znane komisji Gospodarczego Rozwoju Miasta i 

Gminy i komisja chciałaby jeszcze raz przedyskutować treść wniosku. 

Po przerwie pan Józef Pilarski radny Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że komisja 

Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy wycofuje wniosek dot. uchwały wyrażenia zgody 

na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka. 

 

Komisje Rewizyjna oraz Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy nie zajęły 

stanowiska a pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej w Praszce pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

 

Pani Zofia Kokot – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 



przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących 

własność Gminy Praszka. 

Przeprowadzono głosowanie.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 

radnych /13 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 37/V/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie 

gminy Praszka. 

Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, iż uchwała z 2018 roku była już 2 

razy nowelizowana. Jednakże wciąż są zapisy mogące budzić wątpliwości odnośnie 

preferencji dla inwestorów. Po konsultacji z Radcą Prawnym zadecydowano, iż należy 

przygotować nową uchwałę jasno określającą udzielanie preferencji dla inwestorów. Uchwała 

musi być dokładnie doprecyzowana tak, aby nie było możliwości różnej interpretacji 

przepisów, natomiast preferencja będą w niezmienionej formie. Prace nad nową uchwałą już 

zostały rozpoczęte, ale wymaga ona konsultacji, dlatego nie może zostać podjęta na bieżącej 

sesji. 

 Komisja Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy nie zajęła stanowiska a pozostałe 

komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Pani Zofia Kokot – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały  

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca 

pracy na terenie gminy Praszka. 

Przeprowadzono głosowanie.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 13 

radnych /13 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 38/V/2019 w 

sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca 

pracy na terenie gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pan Tadeusz Patyk poinformował, że podczas spotkania z sołtysami zrodziło się kilka 

pytań odnośnie kanalizacji pozostałych wsi w gminie Praszka, odnośnie dalszych prac z 

likwidacją eternitu. Pytania dotyczyły również termomodernizacji budynków i wymiany 

piecy, instalacją elektryczną i ogniw fotowoltaiczną w gminie oraz czy będą dofinansowania 

do budowy oczyszczalni przydomowych i budową gazociągu. 



Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, iż kanalizacja dotychczas w gminie 

Praszka była wykonywana w ramach masterplanów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, które pozwalają na dofinansowanie budowy. W 

ramach tego zostały w ten sposób wykonane kanalizacje Kowali, Strojca, Gany, Szyszkowa, 

Rozterku i Wygiełdowa. Pozostałe miejscowości nie zostały objęte planem do 2017 roku i nie 

byliśmy w stanie ich sami wykonać. Do masterplanów wskazano póki, co Przedmość a jest to 

związane z remontem i modernizacją oczyszczalni w Praszce mającym na celu zwiększenie 

wydajności. W zeszłym roku nie było naborów na remont oczyszczalni ścieków i na 2019 

raczej też nie będzie naboru. Oczyszczalnia zgromadziła część środków na modernizację i 

część prac już zostało wykonanych a następne są już planowane, aby w chwili ogłoszenia 

naboru, kiedy zostanie złożony wniosek na modernizację oczyszczalni, wykonane prace będą 

potraktowane, jako wkład własny. Niestety póki, co moce przerobowe oczyszczalni nie są w 

stanie przyjąć większej ilości ścieków, dlatego też do chwili jej modernizacji nieplanowane są 

kanalizacje w kolejnych wsiach. Zaplanowano jedynie kanalizację Przedmościa gdyż jest on 

położony blisko oczyszczalni i krótka jest droga przesyłu a dodatkowo Gmina Gorzów Śląski, 

wspólnik oczyszczalni jest bardzo zainteresowany podłączenia do oczyszczalni 

miejscowością Zdziechowice.  

Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński poinformował, że od 3 lat razem z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu realizowana 

była rozbiórka i utylizacja eternitu. Polegała ona na tym, że w budżecie gminy wydzielone 

zostały środki na usuwanie i utylizację eternitu w gminie Praszka a później gmina startowała 

w konkursie organizowanym dla gmin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu i otrzymywała zwrot kosztów poniesionych na ten cel. W 

ostatnich latach była to kwota 50 tyś złotych. WFOŚ nie posiada obecnie środków na ten cel i 

nie mają odpowiedzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy takie środki na ten 

cel będą. Gmina ma w budżecie ujętą kwotę jednakże czeka na informacje czy będzie 

refundacja jak w latach ubiegłych. Do decyzji Rady będzie należało czy kwota ta będzie 

przeznaczona na eternit bez możliwości zwrotu czy przeznaczyć te środki na inną inwestycję 

również z ochrony środowiska jak np. termomodernizację budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ganie. 

Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że sprawę termomodernizacji 

budynków i wymianą piecy określa program Czyste Powietrze realizowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W urzędzie są 

udzielane podstawowe informacje jednakże szczegóły można uzyskać w punkcie 

informacyjnym WFOŚiGW w Opolu. 

Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków Burmistrz Praszki Jarosław 

Tkaczyński poinformował, że póki jest w gminie program kanalizacji zbiorowej gmina optuje 

za tym gdyż jest to bezpieczniejsze dla środowiska. Są wsie w gminie, w których trudno 

będzie przeprowadzić kanalizację ze względu na duże rozproszenie np. Skotnica, Prosna czy 

Rosochy. Możliwe, że będzie program, aby pomóc mieszkańcom w kanalizacji 

indywidualnej. Należy podkreślić, że w indywidualnych oczyszczalniach przydomowych 

również powstają osady, które trzeba utylizować, zawierają one duży ładunek azotu, który 

niszczy florę bakteryjną w oczyszczalni. Oczyszczalnia w Praszce odbiera tylko osady 

powstające na terenie gminy Praszka. Burmistrz podkreślił, iż nie jest to najlepsze 



rozwiązanie, ale zdaje sobie sprawę, że czasem nie ma innej możliwości, aby zapewnić 

mieszkańcom komfort higieniczny. 

 Odnośnie gazyfikacji Burmistrz poinformował, że w kwietniu planowane są spotkania 

z firmą Duon Dystrybucja. Spotkaniami jest również zainteresowana Gmina Rudniki. Ważne 

jest, aby przedstawiciel firmy Duon znał się na możliwościach rozwoju sieci, na parametrach, 

jakie ona musi spełniać, aby można było udzielić konkretnej informacji i wyjaśnić 

mieszkańcom w tym temacie. 

 

Sołtys wsi Strojec Jan Gędek poinformował, iż część budynków mieszkalnych, ze 

względu na swoje położenie nie mogła być podłączona do kanalizacji zbiorczej i to właśnie w 

takich przypadkach konieczne jest budowanie oczyszczalni przydomowych. Zapytał również 

czy gmina Praszka na jakiś plan kanalizacji całej gminy, aby mieszkańcy wiedzieli, które 

rejony nie będą podłączone do kanalizacji zbiorowej i mieszkańcy sami muszą interesować 

się oczyszczalniami przydomowymi. 

Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że za gospodarkę odpadami na 

terenach prywatnych odpowiada właściciel. Szereg nowych budynków z około 130 decyzji 

wydawanych rocznie. Na etapie budowy właściciel określa czy będzie podłączony do 

kanalizacji zbiorowej czy wykona oczyszczalnię we własnym zakresie. Zapisy takie w 

projekcie są wiążące.  Burmistrz powiedział, iż nie można oczekiwać od gminy, że 

dofinansuje oczyszczalnie przydomowe dla starszych budynków skoro właściciele 

nowopowstałych budynków muszą to zrobić we własnym zakresie, gdyż jest to niemożliwe ze 

względów społecznych. Podkreślił również, że sukcesywnie będą zgłaszane do masterplanów 

kolejne miejscowości gdzie jest zwarta zabudowa.  Burmistrz przypomniał, że podłączenie do 

sieci kanalizacyjnej również wiązało się z opłatami dla mieszkańców i nie widzi, jako gmina 

możliwości finansowania budowy oczyszczalni przydomowych, co nie oznacza, że w 

przypadku dużego rozproszenia nie będą one dofinansowywane z budżetu gminy. 

Burmistrz podkreślił, że gmina nie ma prawa zmuszania mieszkańców do podłączenia 

do kanalizacji zbiorowej, jeżeli przed ukończeniem budowy kanalizacji zbiorowej oddali do 

użytkowania przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeżeli są warunki do przyłączenia do 

kanalizacji zbiorowej to gmina nie daje pozwolenia na budowę oczyszczalni przydomowej.  

 

Radny Marian Hombek zapytał Burmistrza, co z pozimową naprawą dróg. Burmistrz 

poinformował, że w najbliższym czasie będą remontowane. Nie ma w budżecie środków na 

nakładki asfaltowe, ale bieżąca naprawa dróg będzie wykonywana. Obecnie wywożone jest 

kruszywo na drogi nie asfaltowe.  

 

 Radny Sławomir Trawiński zapytał o doprowadzenie wody do ulicy Leśnej w 

Przedmościu, czy jest już robiony projekt. 

 Burmistrz Praszki odpowiedział, że doprowadzenie wody musi być połączone z 

Kozłem i Aleksandrowem jednakże nie jest w stanie określić, kiedy będzie to realizowane ze 

względu na ograniczone możliwości budżetowe. 

 

Radna Zofia Kokot zgłosiła problem ze studnią, która znajduje się przy ulicy Długiej i 

jest w stanie krytycznym i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. 



Sołtys Strojca Jan Gędek przypomniał, iż studnia ta powstała w XXVII wieku, zanim 

powstał wodociąg cała wieś zaopatrywała się tam w wodę. Studnia znajduje się na terenie 

powiatu, ale mieszkańcy ze względu na tradycję oraz bezpieczeństwo ludności proszą o 

wyremontowanie jej wraz z żurawiem jak za swoich najlepszych czasów.  

Burmistrz przekaże informację o konieczności pilnego zabezpieczenia studni i jej 

naprawy. 

 

Ad 13. 

Sprawy różne 

 

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

do Rady Miejskiej wpłynęły pozytywne opinie od Kuratora Opolskiego odnośnie zmiany 

lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce oraz utworzenia przedszkola w Ganie. 

Do rady wpłynął również wniosek od radnej Zofii Kokot dot. wykupienia terenów 

przyległych do terenów przy Szkole Podstawowej w Strojcu z KOWR. 

Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek od mieszkańców ul. Kolorowej, aby przedłużyć o 

60m drogę. Długość jest niewielka, ale nie wiadomo czy uda się to wykonać w najbliższym 

okresie ze względu na ograniczony budżet gminy. 

 

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

zbliża się termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2018 rok.  

 

Sołtys Strojca Jan Gędek podkreślił, iż mieszkańcom zależy na bezpłatnym przejęciu 

terenów przyległych do Szkoły Podstawowej w Strojcu łącznie 6 ha. Podkreślił, że 

mieszkańcy chcieliby zagospodarować kolejny teren znajdujący się w miejscowości Strojec. 

 

Ad. 14. 

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam V/2019 sesję Rady 

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

 

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący  

Joanna Pinkosz        Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 



Wykaz głosowań sesji 

V Sesja Rady Miejskiej w Praszce 

1. Głosowanie w sprawie ustalenia porządku obrad  

Wyniki imienne: 

ZA(13): Marek Śliwka, Sławomir Trawiński, Katarzyna Pawlak, Andrzej Rychter, Łukasz 

Bilski, Zofia Kokot, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Marian Hombek, Edward Szaniec, 

Tadeusz Patyk, Danuta Zadworna, Bogusław Łazik 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

2. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji  

Wyniki imienne: 

ZA(13): Zofia Kokot, Marek Śliwka, Andrzej Rychter, Katarzyna Pawlak, Marian Hombek, 

Tadeusz Patyk, Łukasz Bilski, Edward Szaniec, Danuta Zadworna, Józef Pilarski, Bogusław 

Łazik, Sławomir Trawiński, Grzegorz Jabłoński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

3. Głosowanie w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków  

Wyniki imienne: 

ZA(13):Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Tadeusz Patyk, Marek 

Śliwka, Józef Pilarski, Marian Hombek, Andrzej Rychter, Zofia Kokot, Grzegorz Jabłoński, 

Edward Szaniec, Bogusław Łazik, Danuta Zadworna 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

4. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej.  

Wyniki imienne: 

ZA(13):Tadeusz Patyk, Sławomir Trawiński, Katarzyna Pawlak, Andrzej Rychter, Zofia  



Kokot, Edward Szaniec, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Danuta Zadworna, Łukasz 

Bilski, Marek Śliwka, Józef Pilarski, Marian Hombek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

5. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy 

Praszka na 2019 rok  

Wyniki imienne: 

ZA(13):Katarzyna Pawlak, Andrzej Rychter, Tadeusz Patyk, Łukasz Bilski, Zofia Kokot, 

Sławomir Trawiński, Bogusław Łazik, Józef Pilarski, Marian Hombek, Grzegorz Jabłoński, 

Edward Szaniec, Marek Śliwka, Danuta Zadworna 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

6. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów 

Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania 

publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i 

opieki w czasie przewozu.  

Wyniki imienne: 

ZA(13):Marek Śliwka, Sławomir Trawiński, Józef Pilarski, Zofia Kokot, Marian Hombek, 

Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Grzegorz Jabłoński, Tadeusz Patyk, Edward Szaniec, 

Katarzyna Pawlak, Bogusław Łazik, Łukasz Bilski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

7. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Praszka na rok 2019  

Wyniki imienne: 



ZA(12): Sławomir Trawiński, Józef Pilarski, Edward Szaniec, Danuta Zadworna, Łukasz 

Bilski, Katarzyna Pawlak, Zofia Kokot, Andrzej Rychter, Marek Śliwka, Grzegorz Jabłoński, 

Bogusław Łazik, Marian Hombek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):  Tadeusz Patyk 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

8. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie 

bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka.  

Wyniki imienne: 

ZA(13): Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Marian Hombek, Zofia Kokot, Andrzej 

Rychter, Łukasz Bilski, Tadeusz Patyk, Bogusław Łazik, Edward Szaniec, Grzegorz 

Jabłoński, Danuta Zadworna, Józef Pilarski, Marek Śliwka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

9. Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy 

Praszka  

Wyniki imienne: 

ZA(13): Katarzyna Pawlak, Tadeusz Patyk, Andrzej Rychter, Sławomir Trawiński, Zofia 

Kokot, Edward Szaniec, Marian Hombek, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Bogusław 

Łazik, Danuta Zadworna, Łukasz Bilski, Marek Śliwka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 


