
Protokół Nr XVIII/2020 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 roku 

w Muzeum w Praszce w godz. 10:00 – 11:45 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce,  

obecnych było 14 radnych wg listy obecności /lista obecności w załączeniu/. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

1.   Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

3.   Pani Ilona Pondel – Skarbnik 

4.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

5.   Pani Agnieszka Ślusarek - Brenda – Radca prawny 

6.   Pan Andrzej Szatan – media  

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

1 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział 

formułę „Otwieram XVIII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na 

XVI/2020 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, w tym jedna Radna 

dostępna on-line, zatem obrady są prawomocne.  

 

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 z dnia 19 i 20 maja 2020 roku. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania 

z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.  



12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący zapytał czy wnosi ktoś uwagi do 

proponowanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Pan Przewodniczący 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:      

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 19 i 20 maja 2020 roku. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania 

z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok.  

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

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

z wciąż panującą pandemią prosi o sprawny przebieg obrad. 

 

Ad. 3 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy wnosi ktoś uwagi 

dotyczące protokołu z poprzedniej XVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19/20 

maja 2020 r. Głos zabrał Pan Radny Łukasz Bilski. Zwrócił on uwagę, iż na obradach 

poprzedniej Sesji znacząco podkreślił fakt, iż kontrola nad powstałą strzelnica we wsi Rozterk 

nie należy do zadań Gminy Praszka, poprosił o dodanie tego stwierdzenia do protokołu. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół XVII/2020 sesji 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19/20 maja 2020 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę 

Miejską w Praszce.  

 

 

 



Ad. 4  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zaproponował 

powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji weszli:  

- Zofia Kokot 

- Robert Zimnowoda 

- Marian Hombek 

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:  

- Zofia Kokot 

- Robert Zimnowoda 

- Marian Hombek 

 

Ad. 5  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności 

między sesjami tj. od dnia 20 maja 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są pytania 

dotyczące informacji z działalności Burmistrza Praszki. 

Pan Radny Łukasz Bilski zapytał, czy w planowanych budowach oświetlenia 

drogowego wykorzystana zostanie technika oświetlenia LED. 

Burmistrz Praszki odpowiedział, iż nie posiada takiej wiedzy, a o szczegóły należy 

zapytać Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o funkcjonowanie przedszkoli i żłobka  

w Praszce podczas panującej pandemii. 

Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, iż do żłobka od 25 maja 

uczęszcza szesnaścioro dzieci. Natomiast przedszkola były od samego początku 

przygotowane do przyjęcia dzieci, rodzice mają jedynie obowiązek poinformować placówkę  

o obecności dziecka na dwa dni wcześniej. Około trzydzieścioro dzieci uczęszcza na dyżury 

do Przedszkola Nr 2 w Praszce, troje dzieci do Przedszkola w Strojcu oraz troje do 

Przedszkola w Ganie. W pozostałych Przedszkolach rodzice nie wyrazili chęci uczestnictwa 

ich dzieci w zajęciach. 

Ad. 6  

Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, iż zgodnie  

z prawem, Ustawą o Samorządzie Gminnym dnia 28.05.2020 r. Burmistrz Praszki przedłożył 

Radzie Miejskiej w Praszce, Raport o stanie Gminy Praszka za 2019 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej nadmienił, iż w w/w Raporcie znajduje się szereg danych 

statystycznych, informacje dotyczące budżetu, mienia Gminy, jednostek Gminnych. Zawarte 

są w nim także między innymi zadania inwestycyjne Gminy w 2019 r., realizacja uchwał 



Rady Miejskiej, realizacja projektów społecznych oraz szkolnych, realizacja projektów 

ochrony zdrowia i środowiska, realizacja projektów sportowych, program rewitalizacji, 

program opieki nad zabytkami, gospodarka komunalna, współpraca z innymi samorządami,  

a także współpraca z organizacjami pozarządowymi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, iż każdy z Radnych otrzymał Raport o stanie Gminy 

Praszka w wersji elektronicznej, a debata nad nim ma charakter otwarty i każdy może zgłosić 

chęć wypowiedzi na temat w/w Raportu. Nikt nie zgłosił chęci zadawania pytań.  

Ad. 7 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje 

Rady Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki 

wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy. Wszystkie komisje stałe 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 Pani Radna Zofia Kokot odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych /14 za, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 134/XVIII/2020 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu 

o stanie gminy. 

 

Ad. 8 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przypomniał 

procedurę udzielania absolutorium Burmistrzowi. Zgodnie z art. 18a ust 3 i art. 28a ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym Rada podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium 

Burmistrzowi bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady po: 

1/ rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za  

2019 r., w tym zapoznaniu się z informacją o stanie mienia, co po części już miało miejsce we 

wcześniejszych punktach obrad, 

2/ zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2019 r., 

3/ zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2019 r., 

4/ zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

5/ głosowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

7/ podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, iż przedłożone Radzie Miejskiej 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy za 2019 r. było 

omawiane na poszczególnych posiedzeniach Komisji, a w szczególności na posiedzeniach 

Komisji Rewizyjnej. Zapytał również, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedstawionego 

sprawozdania. Uwag nie wniesiono.  



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisje Stałe Rady  

o opinie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Praszka i sprawozdania 

finansowego Gminy Praszka za 2019 r. 

- Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2019 r. 

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

zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie 

finansowe Gminy Praszka za 2019 r. 

- Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2019 r. 

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy 

Praszka za 2019 r. 

- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy 

Praszka za 2019 r. 

- Komisja Skarg, wniosków i petycji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie  

z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe Gminy Praszka za 2019 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie Uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Nr 125/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Praszka za 2019 r. Pana Radnego Sławomira Trawińskiego. 

Pan Radny Sławomir Trawiński odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Nr 125/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2019 r. – 

opinia pozytywna. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej – Panu Edwardowi Szańcowi. 

Pan Radny Edward Szaniec poinformował, iż Komisja Rewizyjna obradowała na 

temat sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykorzystania budżetu w dniach  

28.05.2020 r. i 01.06.2020 r. Następnie Pan Radny odczytał protokół Nr 20/2020  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01.06.2020 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała 

oba sprawozdania. Pan Radny odczytał Uchwałę Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 

01.06.2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie Uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Nr 208/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium za 2019 r.  

Pan Radny Sławomir Trawiński odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Nr 208/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 

2019 r. – opinia pozytywna. 



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisji 

dotyczące projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Wszystkie komisje stałe pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 Pani Radna Zofia Kokot odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 Radnych /14 za projektem uchwały i Radni jednogłośnie podjęli uchwałę  

Nr 135/XVII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

 

Ad. 9 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje 

Rady Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

  Pani Radna Zofia Kokot odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 136/XVII/2020 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

Pan Przewodniczący Bogusław Łazik pogratulował Burmistrzowi Praszki uzyskania 

absolutorium za ubiegły rok. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Przewodniczącemu oraz 

Radzie Miejskiej w Praszce za udzielenie absolutorium, podkreślił również jak duże 

znaczenie ma współpraca podczas realizacji budżetu. 

 

Ad. 10 i 11 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje 

Rady Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej oraz dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 

2020 rok.  

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

  Pani Radna Zofia Kokot odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 137/XVII/2020 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 



Pani Radna Zofia Kokot odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Praszka na 2020 rok.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 138/XVII/2020 uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok. 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy zauważalne są problemy w związku  

z obniżonymi wypływami do budżetu Gminy Praszka. 

Burmistrz Praszki potwierdził, iż w miesiącach marcu i kwietniu wpływy finansowe 

do Gminy były niskie, o czym informował na poprzedniej Sesji Radny Miejskiej. W ostatnim 

miesiącu – maju wpływy te znacząco się poprawił, jednakże dalej należy spodziewać się 

niższych wpływów z podatków niż w roku poprzednim. Spadek ten jest efektem pomocy 

udzielonej przedsiębiorcom na terenie Gminy Praszka, głównie w branży gastronomicznej, 

która ucierpiała w związku w pandemią COVID-19. 

W ostatnim czasie Gmina Praszka wstrzymała inwestycje wykonywane z własnego 

budżetu, pierwszymi planowanymi do przeprowadzenia inwestycjami będą realizacje 

oświetleń drogowych. Należy poczekać na wyrównanie wpływów z podatku PIT, jeśli 

sytuacja finansowa ulegnie poprawie odblokowane zostaną także inwestycje drogowe. 

Gmina Praszka jest bezpośrednim oraz pośrednim pracodawcą dla około 350 etatów, ich 

zabezpieczenie finansowe jest priorytetowe.    

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w rządowym 

projekcie tarczy antykryzysowej są zapisy o wyrównaniu płatności dla samorządów. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, iż istnieje jedynie zapis  

o tym, że samorządy mogą zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu spowodowanego walką  

z pandemią.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy ktoś chciałby wnieść jeszcze jakieś 

zapytania lub wolne wnioski. Zapytań i wniosków nie wniesiono. 

 

Ad. 13 

 

Pan Radny Łukasz Bilski podziękował Burmistrzowi Praszki za odnowienie alejki  

w parku znajdującego się naprzeciw Kościoła WNMP w Praszce. Poinformował również  

o zaangażowaniu jednej z mieszkanek Praszki, która podlewa dąb znajdujący się w w/w 

parku, który został posadzony z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Dodał także, iż takie małe gesty pomagają w upiększeniu parku. Pan Radny 

zasygnalizował również, że jedna część chodnika okalającego w/w park została 

wyremontowana przez GDDKiA. Remontem drugiej części chodnika małymi krokami  

w dalszej perspektywie powinna zająć się Gmina Praszka. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radnych  

o petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, która wpłynęła do Rady 



Miejskiej. Petycja ta została przekazana na wszystkie posiedzenia Komisji stałych Rady 

Miejskiej, a w szczególności do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Rozpatrzenie w/w petycji zostanie wpisane w porządek obrad kolejnej Sesji. 

Do grupy Radnych Rady Miejskiej wpłynęło także pismo od Burmistrza Praszki 

informujące o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu sprawy 

dotyczącej budowy bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych przewidzianej do 

realizacji w miejscowości Kowale.  

Kolejne pismo odebrane przez Radę Miejską dotyczyło wymiany przystanków 

autobusowych w miejscowości Rozterk. Sprawa ta jest znana Burmistrzowi Praszki i będzie 

monitorowana przez Radnych. 

Pan Przewodniczący przypominał Radnym o pismach omawianych na poszczególnych 

posiedzeniach Komisji, dotyczących spraw wywozu osadów z oczyszczalni ścieków Praszka 

oraz budowy Kompostowni w Przedmościu. Poprosił także Burmistrza Praszki o przybliżenie 

opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po dokonanej kontroli. 

Burmistrz Praszki poinformował, iż sprawa oczyszczalni ścieków Praszka podzieliła 

się na dwie sprawy: wywozu osadów z oczyszczalni ścieków, a także budowy kompostowni. 

Temat ten podjęła także jedna z organizacji pozarządowych działająca na terenie Gminy 

Praszka. Do różnych instytucji Państwowych wpłynęły pisma z prośbą o przeprowadzenie 

kontroli w w/w sprawach, w związku, z czym Urząd Praszka praktycznie, co tydzień dostaje 

wezwanie do przekazania stosownych dokumentów, są one na bieżąco przekazywane. Po 

przeprowadzeniu kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska sporządzony 

został protokół, który udostępniła Burmistrzowi Praszki Prezes oczyszczalni ścieków Praszka.  

W protokole pokontrolnym znajduje się informacja, iż odpowiedzialność za 

niewłaściwą aplikację osadów ponosi oczyszczalnia ścieków, której obowiązkiem było 

kontrolowanie firmy dokonującej wywozu, co do prawidłowej, ostatecznej lokalizacji 

osadów. Po dokonaniu odpowiednich pomiarów żadne normy dotyczące wywożonych 

osadów nie zostały przekroczone. Oczyszczalnia ścieków Praszka zerwała umowę z firmą 

dokonującą dotychczasowo wywozu osadów i w trybie pilnym podjęła poszukiwania innej 

firmy mogącej świadczyć takie usługi. Jedyna firma, która spełniła warunki dokonuje 

zagospodarowania osadów za dużo wyższą cenę niż firma poprzednia. Przetarg na nową firmę 

będzie ogłoszony w tym roku. 

Burmistrz Praszki podkreślił, iż kolejną rozpatrywaną przez różne instytucje sprawą 

jest sprawa budowy kompostowni w Przedmościu, podkreślił, iż jest to inwestycja prywatna  

a nie gminna. Gmina wydawała warunki inwestycji celu publicznego oraz decyzję 

środowiskową. Wydane dokumenty są podważane przez instytucje pozarządowe. Są one 

rozpatrywane przez takie instytucje jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a także Najwyższą Izbę Kontroli i Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze. Gmina udostępniła w/w instytucjom dokumentację dotyczącą 

planowanej kompostowni w Przedmościu. Burmistrz Praszki będzie informował o wszystkich 

decyzjach, jakie zapadną w w/w sprawie. 

 

Pan Przewodniczący dodał, iż do Urzędu wpłynęło pismo informujące, iż sprawa budowy 

kompostowni została przekazana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wątpliwość wzbudza wydana przez Gminę 



pozytywna opinia środowiskowa. Do Urzędu wpłynęły również pisma od Stowarzyszenia 

„NOCEK” Na Rzecz Praworządności I Ochrony Środowiska w Kowalach, informujące o podaniu 

przez nie sprawy budowy kompostowni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  

Od Wojewody Opolskiego wpłynęło pismo dotyczące złożonej przez Stowarzyszenie 

skargi na działanie Rady Miejskiej w Praszce. Wojewoda Opolski poprosił w nim o złożenie 

wyjaśnień wraz z dokumentacją dotyczących wydanych dokumentów i opinii odnośnie 

planowanej budowy kompostowni w Przedmościu. Stowarzyszenie złożyło wcześniej 

wniosek o podjęcie działań przez Radę Miejską odnośnie budowy kompostowni. Pan 

Przewodniczący podkreślił, iż udzielił odpowiedzi Stowarzyszeniu, w którym opisuje 

przebieg toczącej się sprawy.  Wszystkie instytucje, które rozpatrują w/w sprawę zwróciły się 

z prośba najpierw do Burmistrza Praszki, a w ostatnim czasie także do Rady Miejskiej  

o udostępnienie związanej ze sprawą dokumentacji. Pan Przewodniczący dodał, iż obie te 

sprawy są na bieżąco rozpatrywane, a w jego opinii jedna z nich dotycząca wywozu osadów 

komunalnych została już wyjaśniona wraz z otrzymaniem protokołu pokontrolnego. Rada 

Miejska po przekazaniu niezbędnych informacji będzie czekać na odpowiedź 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby 

zabrać głos w sprawie budowy kompostowni. Nikt z Radnych nie zabrał głosu.  

Pan Przewodniczący zaznaczył, że w związku z przerwą wakacyjną kolejna sesja 

Rady Miejskiej jest planowana pod koniec sierpnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował Radnych, iż w połowie 

lipca prawdopodobnie konieczne będzie zwołanie kolejnej Sesji Rady Miejskiej w związku  

z wprowadzaniem programów szkolnych oraz zmianami w budżecie po wybraniu firmy 

zapewniającej wyposażenie basenu.  

Burmistrz Praszki przypomniał, że organizowany będzie przetarg na wywóz śmieci  

z terenu Gminy Praszka. Umowa z obecną firmą wywożącą śmieci kończy się w grudniu tego 

roku. Trzeba przygotować się na podwyżkę cen za wywóz śmieci, w ościennych samorządach 

ceny wzrosły nawet do 50%. W gminie odnotowano spadek wpływu podatku za wywóz 

śmieci przy praktycznie niezmiennej liczbie mieszkańców, w związku, z czym konieczne 

będzie przeprowadzenie kontroli w spółdzielni mieszkaniowej. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, iż za wzrost cen nie 

odpowiada samorząd.  

Pan Radny Łukasz Bilski zapytał, czy w Gminie Praszka planowane jest wdrożenie 

programu „Czyste powietrze”, otrzymał bowiem takie zapytania od mieszkańców Praszki. 

Wraz z innymi Radnymi podjął ten temat, aby jako Gmina nie karać za zanieczyszczanie 

powietrza, lecz w pewien sposób nagrodzić mieszkańców za np. wymianę pieca. Pan 

Przewodniczący przypominał, iż istnieje dotacja na wymianę źródła ogrzewania. Pan Radny 

Łukasz Bilski zaznaczył, iż dotacja ta jest trudna w realizacji, przez co proponuje wyjście 

Gminy z własną inicjatywą. 

Pan Radny Sławomir Trawiński zwrócił uwagę na fakt, ze podczas trwającej budowy 

kompostowni w Przedmościu ciężkie samochody przejeżdżają przez ścieżkę rowerową, co 

powoduje jej niszczenie.  

Burmistrz Praszki poinformował, iż firma wykonująca prace budowlane zgłosiła się 

do zarządu Dróg Krajowych oraz do Burmistrza Praszki w celu rozwiązania w/w sprawy.  



Pan Radny Sławomir Trawiński dodał również, iż wracając do sprawy wywozu 

osadów z oczyszczalni ścieków Praszka, petycja mieszkańców Przedmościa w ocenie 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska była zasadna. 

 

 

Ad. 14 

 

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam posiedzenie 

XVIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim Radnym za aktywny 

udział w obradach.  

 

 

 

 

 

        Protokołowała                                                                          Przewodniczący  

Agnieszka Kałwak - Śliwka       Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz głosowań sesji 

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Praszce 

 

1. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji  

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Marek Śliwka, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Andrzej 

Rychter, Katarzyna Pawlak, Edward Szaniec, Marian Hombek, Danuta Zadworna, Józef 

Pilarski, Grzegorz Jabłoński, Bogusław Łazik, Tadeusz Patyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 

 

2. Głosowanie w sprawie ustalenia porządku obrad  

ZA(14): 

Marek Śliwka, Katarzyna Pawlak, Tadeusz Patyk, Sławomir Trawiński, Łukasz Bilski, Robert 

Zimnowoda, Edward Szaniec, Bogusław Łazik, Marian Hombek, Zofia Kokot, Grzegorz 

Jabłoński, Józef Pilarski, Danuta Zadworna, Andrzej Rychter 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 

3. Głosowanie w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków  

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Tadeusz Patyk, Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, 

Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Marian 

Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Tadeusz Patyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 



 

4.  Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki 

wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek 

Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Marian Hombek, Bogusław 

Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Tadeusz Patyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 

5.  Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek 

Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Marian Hombek, Bogusław 

Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Tadeusz Patyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 

 

6.  Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek 

Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Marian Hombek, Bogusław 

Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Tadeusz Patyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 



 

7.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej oraz dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Praszka na 2020 rok.  

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek 

Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Marian Hombek, Bogusław 

Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Tadeusz Patyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 

 

8.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka 

na 2020 rok. 

 

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek 

Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Marian Hombek, Bogusław 

Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski, Tadeusz Patyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNY(1): Arkadiusz Kościelny 

 


