
P R o T O K Ó L nr 16/2020 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Praszce
Praszka, dnia 4 lutego 20201'

l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie w charakterze wspólnych obrad Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska otwarł i przewodniczył Tadeusz Pat y 1<.
Celem obrad było zapoznanie się z tematem budowy zakładu przetwarzania odpadów w
miejscowości Przedmość zwanym dalej kompostownią oraz ocena prawidłowości postępowań
prowadzonych przez Gminę Praszka w temacie wydanych decyzji.

2. Goście uczestniczący:
Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński
Pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Marta Zagrodnik
Radca Prawny Gminy Praszka Agnieszka Slusarek-Brenda
Sołtys Sołectwa Przedmość Donata Pawełczyk
Członek Rady Sołeckiej w Przedmościu Roman Noga
Redaktor tygodnika Kulisy Powiatu

3. Podczas obrad glos zabrali
Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński - argumentował że w temacie zapoznania z budową
kompostowni komisja rewizyjna nie ma podstaw do posiedzenia wyjazdowego oraz kontroli
inwestycji, gdyż nie jest to inwestycja gminna. Komisji nie może być udostępniona dokumentacja
w tym temacie ajedynie umożliwiony wgląd do dokumentacji i wydanych decyzji. Burmistrz
wyjaśnił tryb wydawania decyzji i podkreślił, że nie są to decyzje uznaniowe i po spełnieniu
warunków musi być pozytywnie rozpatrzona. Wszystkie ograny nadrzędne wydały pozytywne
decyzje: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Radca Prawny Agnieszka Ślusarek-Brenda odczytała fragmenty wydanych decyzji oraz
umożliwiła każdemu członkowi obrad wgląd do dokumentacji. Udowodniła że obowiązujące
decyzje umieszczone były na tablicy ogłoszeń w obwieszczeniu Urzędu a także \1-" miejscowej
tablicy w Przedmościu co jest poświadczone pisemnie przez sołtysa. Ponadto prowadzone były
konsultacje społeczne. Obecnie obowiązują prawomocne i ostateczne decyzje: decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 5 sierpnia 20 I I r.
oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 21 grudnia 20121'.
Sławomir Trawiński - po zapoznaniu się z procedurą wydawania decyzji stwierdził, że jego
wcześniejsze obawy dotyczące rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji oraz
niezawiadomienia mieszkańców w obwieszczeniu są bezsasadnę.
W głosach zawartych przez przedstawicieli sołectwa istnieje obawa że inwestycja może być
prowadzona niezgodnie z założeniami projektu na które zostały wydane decyzje.
Podkreślają że mają pozytywną opinię o działalności miejscowej oczyszczalni ścieków.
Grzegorz Jabłoński - nie widzi dowodów na złe praktyki składowania odpadów. Rada nie ma
możliwości prowadzić czynności do czasu uruchomienia kompostowni. Po uruchomieniu
kompostowni należy kontrolować jej pracę.

4. Stanowisko końcowe komisji: Komisja zapoznała się z kwestiami prawnymi i wydanymi
decyzjami, co do wydanych decyzji nie wnosi zastrzeżeń.

5. Zakończenie posiedzenia
Załączniki:

• Lista obecności
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej Przewodn. Komisji Rolnictwo i Ochron)' ,~rodoll'. 


