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PROTOKÓŁ  Nr  XXIII/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  22 listopada  2012 roku   w godz. 10
00  

- 13
00 

w  Muzeum  w Praszce 

  

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Andrzej Podyma – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

      Alkoholowych 

7.   Sołtysi  12 osób/ wg listy obecności/ 

8.   Redaktor gazety Kulisy Powiatu 

 

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 z działalności Burmistrza Praszki.                

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

       w Praszce na 2013 rok. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

  9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wysokości opłaty targowej  

       i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

10.  Podjęcie uchwały  w sprawie   podziału gminy Praszka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich 

       numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

11.  Zapytania i wolne wnioski.  

12.  Sprawy różne. 

13.  Zakończenie obrad. 
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STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXIII/2012 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

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

oraz  przedstawiciela gazety Kulisy Powiatu.   

 

Ad 2. 

             Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Wniósł sprostowanie do 

proponowanego porządku obrad dot. punktu 9. Zamiast  zapisu: Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia 

inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso powinno być: Podjęcie uchwały w sprawie 

określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. Poinformował Radnych, że na części posiedzeń komisji stałych 

przedstawiony został dodatkowo projekt  uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej.  Zaproponował, by wprowadzić ten projekt uchwały do porządku obrad jako punkt 6  tj.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

            Pan Bogusław Łazik zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy jest przygotowany projekt 

uchwały  dot. podatku rolnego na 2013 rok. 

           Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że zmieniło się orzecznictwo i projekt 

uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta musi być zaopiniowany przez Izbę Rolniczą w Opolu. 

Dlatego dzisiaj nie można podjąć uchwały w tej sprawie , tylko można w formie wniosku ustalić 

cenę żyta do podatku rolnego , która będzie wpisana do projektu uchwały. Z przyczyn formalnych 

nie możemy więc dzisiaj podjąć  uchwały w sprawie podatku rolnego. 

           Pan Józef Pilarski stwierdził, że mamy już zaproponowaną przez Burmistrza stawkę i jest  

drugi wniosek komisji o obniżenie ceny 1 q żyta , dlatego należy przegłosować  wniosek komisji. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że należy wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt w 

sprawie ustalenia ceny żyta  do wyliczenia podatku rolnego na 2013 r. Proponuje rozpatrzyć ten 

wniosek jako punkt 8.   

Zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad .         
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Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z proponowanymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami. 

 

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 z działalności Burmistrza Praszki.     

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

       w Praszce na 2013 rok. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  8.  Ustalenie ceny żyta do projektu uchwały  dotyczącej  podatku rolnego na 2013 rok. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz  

       określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

11.  Podjęcie uchwały  w sprawie   podziału gminy Praszka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich 

       numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

11.  Zapytania i wolne wnioski.  

12.  Sprawy różne. 

13.  Zakończenie obrad. 

 

 

Ad.  3 

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

XXII/2012  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 października 2012 r. wyłożony  był do wglądu 

w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do 

protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  
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            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół Nr XXII/2012 z dnia 25 

października 2012 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w Praszce. 

 

Ad. 4 

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

powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

         - Pan  Zbigniew Pieniek 

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

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  Zbigniew Pieniek - Przewodniczący 

         - Pan Józef Pilarski 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

 

Ad 5.      

         Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za  okres między sesjami Rady Miejskiej .  

        Pan Jarosław Tkaczyński  - Burmistrz Praszki  przedstawił informację z działalności za okres 

od 26 października 2012 r. do 21 listopada 2012 r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał Burmistrza, kiedy rozpocznie się budowa ul. Małachowskiego w 

Praszce. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na początku grudnia wykonawca ma wejść w teren. 

Nie było więcej  pytań ani uwag  do przedstawionej informacji. 

 

Ad  6 

              Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej był rozpatrywany na posiedzeniach trzech komisji: Budżetowo-Finansowej, 

Rewizyjnej i ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska - opinie są pozytywne. Natomiast Komisje: 

Rozwoju Gospodarczego Gminy i ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  nie 

rozpatrywały tego projektu uchwały. Zapytał Radnych, czy mają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały.  
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Pytań nie było. 

            Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 188/XXIII/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7.              

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił o opinie komisji dotyczące projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 

2013 rok. Poinformował, że komisje szczegółowo analizowały program, w którym zostały też 

przedstawione działania w ramach programu w 2012 r.  

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

           Przewodniczący obrad zapytał, czy Radni mają pytania dot. projektu uchwały.    

Pytań nie było. 

           Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 189/XXIII/2012 w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

          Pan Bogusław Łazik wyraził opinię, że zauważalne są działania w ramach programu w 

społeczeństwie. 

  

Ad 8.   

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że ponieważ są zaproponowane dwie  ceny żyta / wniosek 

Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz propozycja Burmistrza /należy ustalić cenę 1 q 

żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Ustalona cena żyta zostanie 

wpisana do projektu uchwały w sprawie podatku rolnego i wysłana do zaopiniowania przez Izbę 

Rolniczą w Opolu. 

        Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpiła z wnioskiem, by do  obliczenia podatku 

rolnego na 2013 rok utrzymać stawkę z tego roku tj.  cenę 1 q – 67,00 zł. 
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Pan Henryk Zyta uzasadnił wniosek tym, że drugi rok z rzędu utrzymuje się wysoka cena żyta. W 

zeszłym roku przy uchwalaniu programu naprawczego finansów gminy ustalono, że ta cena nie 

będzie przekraczać 90% maksymalnej stawki podatku, a  Burmistrz przyjął do projektu budżetu cenę 

70,00 zł., co stanowi 91,2%. Ponieważ nie widzi w projekcie budżetu zaplanowanych inwestycji na 

wsiach, proponuje by dać mieszkańcom wsi coś w zamian i obniżyć cenę żyta do kwoty 67,00 zł. 

          Pan Bogusław Łazik poprosił o opinię dot. ustalenia ceny żyta   pozostałe komisje. 

Pozostałe Komisje przychyliły się do propozycji Burmistrza tj do ceny 1 q żyta w kwocie 70,00 zł. 

          Przewodniczący obrad stwierdził, że są dwie ceny: 67,00 zł i 70,00 zł. Poprosił o 

przegłosowanie wniosku Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska o obniżenie ceny 1 q żyta do 

kwoty 67,00 zł. 

Przeprowadzono głosowanie . Za wnioskiem głosowało 6 Radnych. Wniosek nie został przyjęty. 

Następnie głosowano nad propozycją Burmistrza tj ustalenie ceny 1q żyta w wysokości 70,00 zł. 

Za tą propozycją opowiedziało się 9 Radnych.  

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że większością głosów została ustalona cena 1 q żyta w 

wysokości 70,00 zł. Jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. Na następną sesję 

zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów2012 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 

2013 rok, w której cena 1 q  żyta będzie obniżona do wysokości 70,00 zł. 

 

Ad 9. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił o opinie komisji dotyczące projektu 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

             Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy stwierdziła, że przy stawce podatku od 

nieruchomości dla pozostałych budynków - §1 pkt 2 lit. e w wysokości 6,62 zł od 1m
2 

 jest za duży 

wzrost w stosunku do ubiegłego roku . W ubiegłym roku ta stawka wzrosła o 51 %,  teraz o 30%. 

 
           Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała nie jednogłośnie projekt 

uchwały. Też analizowała stawki podatku od budynków pozostałych i stwierdziła, że jest duży 

wzrost. 

           Komisja Budżetowo-Finansowa stwierdziła, że jest za duży wzrost stawki podatku od 

nieruchomości od budynków pozostałych -§ 1 pkt 2 lit. e  i proponuje obniżyć tę stawkę z 6,62 zł do 

5,90 zł od 1 m
2
 . Tu trzeba wziąć pod uwagę również względy społeczne, by nie był to zbyt duży 

wzrost, bo mieszkańcy już odczuwają wysokość podatku od nieruchomości. 

          Komisje : Rewizyjna i ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

zaakceptowały projekt uchwały. 
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          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że należy przegłosować wniosek 

Komisji o zmianę stawki podatku od nieruchomości od budynków pozostałych - §1 pkt 2 lit. e z 

kwoty 6,62 do 5,90 zł za 1 m
2
.  Uważa, że takie budynki są zarówno na wsiach jak i w mieście. W tej 

pozycji wzrosty są bardzo wysokie. W innych pozycjach jest 5% wzrost, a tu zaproponowano prawie 

30% wzrost. 

            Pan Grzegorz Jabłoński dodał,  że przeglądał jakie były stawki podatku  od nieruchomości z 

ubiegłego roku w sąsiednich gminach i były niższe niż u nas. Chce podkreślić, że inne gminy mają 

budynki pozostałe w rozbiciu na garaże i pozostałe budynki i odrębne stawki. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że akurat gminy Gorzów Śl. i 

Radłów miały wyższe stawki w ubiegłym roku. W czerwcu ubiegłego roku podjęta była uchwała w 

sprawie programu naprawczego, w której ustalono wysokość stawek do 90% maksymalnych stawek. 

Ta uchwała obowiązuje nadal i przy sprawozdaniach kwartalnych i rocznych musimy się odnieść do 

tej uchwały. Gmina była wówczas w stanie krytycznym i prosi, by nie wpędzać gminy w kolejne 

kłopoty finansowe. Mamy możliwość pomocy najuboższym  poprzez stosowanie ulg podatkowych i 

te rodziny, które mają dużo zabudowań umarzamy jedną lub dwie raty podatku. Chociaż rozumie, że 

za chwilę będą  wyższe opłaty za śmieci i to będzie odczuwalne przez wszystkich mieszkańców. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej 

dyskutowano dużo na temat podatków i stwierdzono, że w ubiegłym roku był bardzo podniesiony 

podatek od nieruchomości  i też nasuwa się uwaga, że podatki są podnoszone nieadekwatnie. 

       Przewodniczący obrad zapytał, czy Radni mają pytania dot. projektu uchwały.    

Pytań nie było. 

         Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosku Komisji Budżetowej – Kto jest za 

obniżeniem stawki podatku od nieruchomości od budynków pozostałych - §1 pkt 2  lit. e  projektu 

uchwały z 6,62 zł od 1 m
2 

 do 5,90 zł od 1 m
2 
? 

Przeprowadzono głosowanie. Za wnioskiem głosowało 9 Radnych, przeciwnych było 3 Radnych, 3 

Radnych wstrzymało się od głosu.  

           Przewodniczący obrad stwierdził,  że wniosek został przyjęty. Poprosił Komisję Uchwał i 

Wniosków o naniesienie poprawki w projekcie uchwały . 

          Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów: 13 za i 2 wstrzymujących została podjęta uchwała Nr 190/XXIII/2012 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.10 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił o opinie komisji dotyczące projektu 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały / Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisja ds. oświaty nie jednogłośnie/. 

          Przewodniczący obrad zapytał, czy Radni mają pytania dot. projektu uchwały.    

Pytań nie było. 

           Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 191/XXIII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

                 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił o opinie komisji dotyczące projektu 

uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia 

inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały.  

          Przewodniczący obrad zapytał, czy Radni mają pytania dot. projektu uchwały.    

Pytań nie było. 

           Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 192/XXIII/2012 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad 

jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 

Przerwa 10 minut. 
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Ad 12.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił o opinie komisji dotyczące projektu 

uchwały w sprawie podziału gminy Praszka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały.  

          Przewodniczący obrad zapytał, czy Radni mają pytania dot. projektu uchwały.    

Pytań nie było. 

           Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

została podjęta uchwała Nr 193/XXIII/2012 w sprawie podziału gminy Praszka na stałe obwody 

głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13. 

           Pan Sławomir Trawiński zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza odnośnie kompostowni w 

Przedmościu. Mieszkańcy Przedmościa skarżą się na smród wydobywający się z kompostowni. 

Poprosił o więcej informacji w tej sprawie. 

           Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że Pani Morawin złożyła wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego . Jest to inwestycja zagospodarowania odpadów. 

Trwa procedura załatwiania wniosku. Być może sprawa trafi do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu i może dobrze byłoby poznać stanowisko SKO.  

          Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, że  komisja rozpatrywała pisma dot. funduszu sołeckiego wsi Wierzbie i Lachowskie. 

Komisja poprosiła Radcę prawnego o opinię prawną  na temat planowanych wydatków obu tych 

sołectw. 

         Pani Wiesława Borowic – Radca prawny wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-

Finansowej była mowa, że to Rada zdecyduje w sprawie ewentualnego odrzucenia wniosków 

Sołectwa Wierzbie i Lachowskie.  Jako Radca prawny miała  odnieść się do sprawy wspólnoty 

gruntowej i dać opinie w tej sprawie. 

          Pan Jarosław Tkaczyński dodał, że Radni musieliby zapoznać się z ustawą o funduszu 

sołeckim  i podjąć decyzję w tej sprawie. 
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          Przewodniczący Rady Miejskiej  stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej 

omówiona została procedura dotycząca wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 

Zaistniała trudna sytuacja  przy wnioskach sołectw: Lachowskie i Wierzbie w związku z 

przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego. Wskazane we wnioskach zadania nie spełniają 

warunków formalnych. Trzeba byłoby zastanowić się jak rozwiązać ten trudny problem  przy 

omawianiu budżetu i poszukać możliwości zrekompensowania środków finansowych dla tych 

sołectw. 

           Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że projekt budżetu robi Burmistrz, co do merytorycznej 

strony  funduszu sołeckiego nic nie ma, tu decyduje Rada. Wspólnoty sołeckie proponują zadania we 

wnioskach  i Burmistrz musi przyjąć wnioski. Jeśli we wniosku wskazane zostało zadanie, które nie 

jest zadaniem gminy, to Rada musi wniosek odrzucić. Uważa, że jest źle przygotowana ustawa o 

funduszu sołeckim. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że intencją dyskusji było to, żeby wioska przed zebraniem 

zrobiła konsultacje społeczne i to zebranie zrobić odpowiednio wcześniej, gdyby zadanie nie 

spełniało wymogów formalnych, by był jeszcze czas na  ewentualne drugie zebranie. W przypadku 

tych dwóch miejscowości być może zabrakło czasu. Burmistrz mówił, że część zadań nie jest 

zadaniem gminy. Nawet jeśli Rada nie odrzuci wniosków, to i tak nie będzie mógł ich wykonać. Są 

to kwoty rzędu 4.000 zł, ale problem jest duży, bo Rada musi się sprzeciwić sołectwom. Proponuje, 

by przygotowywać wnioski w porozumieniu z Burmistrzem, by nie odrzucać propozycji sołectw. 

Sołtysi wsi Wierzbie i Lachowskie stoją na swoim stanowisku, a Burmistrz na swoim. 

          Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec wyjaśnił, że Rada podejmuje decyzję, że te zadania 

wchodzą do budżetu lub nie.  Burmistrz zajmuje się tylko tylko formalną stroną procedury składania 

wniosków tj. zwołania zebrań wiejskich, terminy. 

        Pan Grzegorz Jabłoński stwierdził, że każdy z nas ma swoje zdanie na ten temat. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał, czy nie mogłyby te wnioski być uwzględnione przy opracowaniu 

projektu budżetu, uzgodnione z Burmistrzem. 

        Pan Zbigniew Brodny – sołtys Lachowskiego zwrócił uwagę, że jest pytanie czy  Burmistrz ma 

możliwość oceny merytorycznej wniosków, odpowiedź jest, że nie ma takiej możliwości. Wniosek 

powinien zawierać uzasadnienie i przedstawienie kosztów zadania. To jest ta merytoryczna strona. 

Jeżeli Burmistrz nie zaakceptował wniosku, Rada musi podjąć decyzję. Ustawa o funduszu sołeckim 

mówi o merytorycznym uwzględnieniu wniosków przez Burmistrza. 

           Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że sołectwa powinny mieć świadomość, 

jakie wprowadzić przedsięwzięcie. Burmistrz nie wkracza merytorycznie w treść. 
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          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by na posiedzeniach 

komisji stałych  zapoznać się z prawnymi opiniami. Chodzi o to, by te wioski otrzymały środki z 

funduszu sołeckiego, które im się należą, by nie były pokrzywdzone. Zwrócił się również z prośbą do 

sołtysów, by robili zebrania odpowiednio wcześniej, a nie ostatniego dnia przed składaniem wniosku. 

Wynikła też sprawa zaopatrzenia sołtysów w artykuły biurowe. Prosi by te sprawy uregulować. 

          Pan Zbigniew Pieniek zapytał, czy jest możliwość uzyskania pomocy z GDDKIA  przy 

remontach dróg gminnych, które zostały zniszczone podczas budowy drogi nr 42 objazdami. Są wybite 

pobocza. Była mowa, że to naprawi wykonawca. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że uzgadnia wyremontowanie ul. 

Ogrodowej w Strojcu. Dokumentuje też  koszty poniesione  na remonty dróg gminnych, gdzie są objazdy. 

Pretensje będziemy kierować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tak robi też gmina 

Rudniki. Będzie to bardzo trudne do wyegzekwowania, ale tak zrobimy. 

        Pan Jan Jarząb zapytał Burmistrza, co się dzieje ze Spółką Energia Praszka. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jeszcze w tym roku powinny nastąpić zmiany właścicielskie. 

Jest zaległość w płatności za gaz ok. 2.700.000 zł  ale dostawca nie egzekwuje tych należności,  jest spokojnie.    

       Pan Józef Pilarski poruszył sprawę nitki gazowej do Wielunia. Była mowa  by pozostawić w Kowalach 

krućce. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że tak zostało zrobione.  Na marginesie poinformował, 

że Firma EWE  będzie kupowała gaz od  Firmy Duon / poprzednio K&K/, dostarczającej gaz do 

Praszki. 

  

Ad 14. 

             Pan Jarosław Tkaczyński  poinformował, że Państwo Grażyna i Ryszard Noga zwrócili się z 

prośbą o kupno części działek nr 90/1 i 462/1 stanowiących własność Gminy Praszka na poszerzenie 

ich działki nr 51 przy ul. Piłsudskiego w Praszce. Ta sprawa była już wcześniej rozpatrywana na sesji 

Rady i Rada  zadecydowała wówczas, że działkę tę nie należy sprzedawać tylko przeznaczyć na 

poszerzenie targowiska. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby poszerzania targowiska, a jeżeli byśmy 

chcieli poszerzać targowisko, to raczej w głąb, w  stronę łąk. Jest to działka o pow. ok.900 m
2
  i może 

być przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pod warunkiem zapewnienia 

dojazdu do niej przez plac targowy  lub w przetargu ograniczonym , w którym uczestniczyliby tylko 

właściciele  sąsiadujących  działek tj. 2 właścicieli.  Poprosił Radnych o  zajęcie stanowiska w tej 

sprawie. 

         Radni zapytali o wartość tej działki. 
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         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że moglibyśmy uzyskać za tę działkę ok. 30.000,00 zł , 

ale to wyceni rzeczoznawca. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Radnych: Kto jest za 

sprzedażą działki przy targowisku w Praszce w przetargu ograniczonym z udziałem dwóch 

właścicieli przyległych działek? 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni większością głosów: 14 za i 1 wstrzymującym 

wyrazili zgodę na sprzedaż działki  w przetargu ograniczonym z udziałem dwóch właścicieli 

przyległych działek. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił pisma, które wpłynęły 

do biura Rady i zostały też przekazane  Komisjom Stałym do rozpatrzenia: 

- pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, o dofinansowanie programu promocji 

zdrowego stylu życia.  

     To dofinansowanie jest ujęte w Programie Profilaktyki Uzależnień na 2013 r. 

-  pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce o zabezpieczenie lokali socjalnych dla 

eksmitowanych z mieszkań spółdzielczych. 

-   pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych dot. Projektu „ Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” – informacja o  efektach XII   kamapanii profilaktycznej, w tym informacja o 

nagrodzonych uczniach szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Praszka. 

-  pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Praszka – wniosek o realną podwyżkę płac w 2013 

roku dla pracowników administracji i obsługi  zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Praszka. 

- pismo Sołtysa wsi Wierzbie dotyczące odrzucenia wniosku o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego. 

       Pan Bogusław Łazik  poinformował ,że otrzymaliśmy pismo Urzędu Skarbowego w Oleśnie 

dot. analizy oświadczeń majątkowych, które nie dotarło na sesję w październiku, gdyż zostało 

mylnie przesłane do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.  Poprosił Radnych by zapoznali się z 

uwagami zawartymi w piśmie i stosowali się do zaleceń przy wypełnianiu kolejnych oświadczeń. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poruszył sprawę nowej ustawy o 

gospodarce odpadami, która nakłada  na gminy to zadanie. Stwierdził, że  musimy zaplanować sesję 

i podjąć stosowne uchwały. Nie jesteśmy w stanie załatwić na jednej sesji budżetu i spraw dot. 
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gospodarki odpadami. Dzisiaj Radni otrzymali materiały dot. prowadzenia przez gminę gospodarki 

odpadami – projekty uchwał. Pewne prace w tym temacie już poczyniła Komisja ds. Rolnictwa i  

 

Ochrony Środowiska.  Zaproponował, by zwołać sesję w sprawie gospodarki odpadami 10 grudnia 

2012 r., a następnie ok.18-20 grudnia zwołać sesję w sprawie  budżetu gminy na 2013 rok. 

Odpowiednio przed sesjami odbędą się posiedzenia Komisji Stałych.  Radni otrzymali również na 

dzisiejszej sesji projekt budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. 

       Pani Wiesława Borowiec odczytała pismo Krajowej Izby Rolniczej skierowane do 

Regionalnych Izb Obrachunkowych dot. opiniowania projektów uchwał w sprawie podatku 

rolnego. 

     Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec poinformował, że termin naboru wniosków do LGD Górna 

Prosna jest  od 3 do 17 grudnia 2012 r.  na dofinansowanie do 100.000 zł. 

 

Ad 15.     

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  porządku 

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXIII/2012 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 

 
 


