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Protokół Nr XXXVIII/2022 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce  

która odbyła się w dniu 20 stycznia 2022 roku 

w Muzeum w Praszce w godz. 10:00 – 11:15 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik -Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Praszce, obecnych było 15 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 Andrzej Szatan – serwis AS Praszkowski 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

 

Ad.1  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział 

formułę „Otwieram XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych, 

na XXXVIII/2021 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem 

obrady są prawomocne.  

 

Ad.2 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok. 

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

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

radnym, przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu 

w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz 

wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

w Praszce na  2022 rok. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 
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Pan Przewodniczący poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad. Przeprowadzono 

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

15 Radnych zagłosowało za przyjęciem proponowanego porządku obrad, który przedstawia 

się następująco:     

 

porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok. 

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

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

radnym, przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu 

w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz 

wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

w Praszce na  2022 rok. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

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

dotyczące protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono. Przeprowadzono 

głosowanie, za przyjęciem protokołu z poprzedniej XXXVII sesji Rady Miejskiej, głosowało 

15 Radnych. 

Ad. 4 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował powołanie 

Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji weszli: 

- Arkadiusz Kościelny, 

- Tadeusz Patyk 

- Łukasz Bilski. 
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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: 

- Arkadiusz Kościelny, 

- Tadeusz Patyk 

- Łukasz Bilski. 

 

Ad. 5 

 

 Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację  

z działalności między sesjami tj. od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 20 stycznia 2022 r. 

Burmistrz wspomniał o znaczących podwyżkach gazu i prądu. W przypadku gazu to wzrost 

na poziomie nawet 300-350 %, z tego powodu być może trzeba będzie zrezygnować  

z niektórych inwestycji na rzecz utrzymania ogrzewania w budynkach gminnych.  Pan 

Bogusław Łazik stwierdził, iż jest to druzgocąca informacja.  

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

dotyczące informacji z działalności Burmistrza Praszki. Pytań nie było. 

 

Ad. 6 – 7  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok oraz projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał.  

Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 

2022 rok. Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /15 za/ Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

285/XXXVIII/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok. 

Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /15 za/ Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

286/XXXVIII/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym, 

przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce. 

  

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
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Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługujących radnym, przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie.  

 

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

radnych /15 za/, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

287/XXXVIII/2022 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

radnym, przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce. 

  

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka. 

 

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka. 

Przeprowadzono głosowanie.  

 

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

radnych /15 za/, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

288/XXXVIII/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce. 

  

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk 

miejskich w Praszce, gdzie w trakcie odczytywania zauważył błędy pisarskie w  § 1.  

i § 3. brak zapisu numeru działki; oraz w § 14 powinno być Burmistrzowi Praszki, a nie 

„Burmistrzowi Miasta i Gminy Praszka”  błędy poprawiono. Przeprowadzono głosowanie.  

 

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

radnych /15 za/, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

289/XXXVIII/2022 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce. 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia 
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handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub 

spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym. 

 

 Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego 

zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników 

produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi 

w gospodarstwie rolnym. Przeprowadzono głosowanie.  

 

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

radnych /15 za/, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

290/XXXVIII/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia 

handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub 

spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zmiany kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka. 

 

  

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w zmiany kryteriów rekrutacji do publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka. 

Przeprowadzono głosowanie.  

 

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

radnych /15 za/, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

291/XXXVIII/2022 w sprawie zmiany kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka. 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

w Praszce na  2022 rok. 

 

Pani Radna Katarzyna Pawlak odczytała plan pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok. 

Pan Radny Edward Szaniec odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

Pan Radny Arkadiusz Kościelny odczytał plan pracy Komisji Gospodarczego 

Rozwoju Gminy na 2022 rok. 
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Pan Radny Marian Hombek odczytał plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska na 2022 rok. 

Pani Radna Katarzyna Pawlak odczytała plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok. 

Pani Radna Danuta Zadworna odczytała plan pracy Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji na 2022 rok. 

Pan Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na  2022 rok. 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /15 za/, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

292/XXXVIII/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

w Praszce na  2022 rok. 

 

Ad. 14  Zapytania i wolne wnioski. 

Pan Bogusław Łazik zaproponował, żeby Pan Tadeusz Patyk przedstawił wnioski po 

wizycie Komisji Rolnictwa w dniu 17 stycznia 2022 r., na kompostowni w Przedmościu,  

a następnie Pan Burmistrz to podsumuje.  

Pan Tadeusz Patyk – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

poprosił o odczytanie protokołu z wizyty Pana Mariana Hombka. Protokół został odczytany.  

Pan Jarosław Tkaczyński skomentował, że bardzo dobrze, iż takie spotkanie się 

odbyło. Firma, która zajmuje się tym kompostem wyraża dużą chęć współpracy z władzami 

lokalnymi i mieszkańcami okolicznych wsi, na w/w spotkaniu firma przedstawiła cały proces 

technologiczny przerobu. Naszym zadaniem - zaznaczył Burmistrz - jest pilnowanie, aby ta 

produkcja nie była uciążliwa, do tej pory firma działa zgodnie z wydanymi pozwoleniami,  

i wszystko jest dobrze. Dodatkowo w cieplejszych miesiącach planowany jest wyjazd do 

podobnej kompostowni, żeby przyjrzeć się jej działaniu. 

Nie zgłoszono innych zapytań. 

Ad. 15  Sprawy różne. 

Pan Bogusław Łazik nadmienił, iż do biura Rady wpłynęło kilka pism, m.in. 

pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. sfinansowania deficytu 

Gminy Praszka z uchwały budżetowej oraz dot. planowanej kwoty długu. Kolejne pismo  

z RIO dotyczyło korekty deklaracji z uchwały śmieciowej, pismo jest już nieaktualne, gdyż 

poprawki naniesiono. Przewodniczący wspomniał także o petycjach odnośnie oświetlenia  

ul. Kolorowej w Praszce, oraz o szkodliwości noszenia maseczek, Komisje zapoznały się  

z tymi petycjami, i na następnej sesji będą uchwalone stosowne uchwały. 

 

Ad. 16 

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam posiedzenie 
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XXXVIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim Radnym za 

aktywny udział w obradach. 

Protokołowała                                                                      Przewodniczący  

        Magdalena Dzięcioł                   Rady Miejskiej  

 

                                                                                                          Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


