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PROTOKÓŁ  Nr  XXIV/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  10 grudnia  2012 roku   w godz. 10
00  

- 13
45 

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.   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 obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 

        kwartałów 2012 rok przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.   

  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku  

       na terenie gminy Praszka. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za  

       gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
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       komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 

12.  Podjęcie uchwały  w sprawie   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

       odpadami  komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 

13.  Podjęcie uchwały  w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

       nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie  upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo  

       Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

       administracji publicznej. 

15.  Podjęcie uchwały  w sprawie  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

16.  Podjęcie uchwały  w sprawie  rezygnacji z zakupu udziałów  PL ENERGIA   w Spółce Energia 

       Praszka. 

17.  Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

       w Praszce. 

18.  Zapytania i wolne wnioski.  

19.  Sprawy różne. 

20.  Zakończenie obrad. 

       

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXIV/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.  Na wniosek Burmistrza 
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zaproponował , by punkt 16 . Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z pierwszeństwa zakupu 

udziałów PL ENERGIA w Spółce Energia Praszka rozpatrzyć  w punkcie 6., a następnie kolejno 

pozostałe punkty, które otrzymają kolejne numery. 

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

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z proponowaną zmianą. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianą. 

 

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  rezygnacji z pierwszeństwa zakupu udziałów  PL ENERGIA    

       w Spółce Energia  Praszka. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 

        kwartałów 2012 rok przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.   

  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku  

       na terenie gminy Praszka. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za  

       gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

       komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 

13.  Podjęcie uchwały  w sprawie   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

       odpadami  komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 
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14.  Podjęcie uchwały  w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

       nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

15.  Podjęcie uchwały  w sprawie  upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo  

       Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

       administracji publicznej. 

16.  Podjęcie uchwały  w sprawie  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

17.  Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

       w Praszce. 

18.  Zapytania i wolne wnioski.  

19.  Sprawy różne. 

20.  Zakończenie obrad. 

 

 

Ad.  3 

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

XXIII/2012  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 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.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół Nr XXIII/2012 z dnia 22 

listopada 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  Sławomir Trawiński 

         - Pan Henryk Żyta 

         - Pan Andrzej Rychter 

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:  
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         - Pan  Andrzej Rychter - Przewodniczący 

         - Pan Sławomir Trawiński 

         - Pan Henryk Żyta 

 

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 z okres od 

23 listopada 2012 r. do 07 grudnia 2012 r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Nie było  pytań ani uwag  do przedstawionej informacji. 

 

Ad  6 

            Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie  rezygnacji z pierwszeństwa 

zakupu udziałów  PL ENERGIA  w Spółce Energia  Praszka był rozpatrywany na posiedzeniach 

czterech komisji, tylko Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie rozpatrywała projektu 

uchwały. Poprosił o opinie Komisji. Wszystkie komisje  oprócz Komisji d/s Rolnictwa 

zaakceptowały projekt uchwały.   

           Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny poinformowała, że już  znamy ilość udziałów PL 

ENERGIA i jest to liczba 11 868  / całość/. Poprosiła by wpisać te liczbę do projektu uchwały.         

            Pan Andrzej Rychter – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.          

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

głosów/ 14 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 194/XXIV/2012 w sprawie rezygnacji z 

pierwszeństwa zakupu udziałów.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7.              

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech  kwartałów 2012 rok przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.  został przesłany do zaopiniowania przez Izbę 

Rolniczą w Opolu. Odczytał opinię Izby Rolniczej, w której  Izba  przychyla się do zaproponowanej 

stawki.  Następnie poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały.  
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Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Andrzej  Rychter – 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 195/XXIV/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech  kwartałów 2012 rok przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

2013 r.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   8.   

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

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.             

          Pan Andrzej Rychter – 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 196/XXIV/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad   9.  

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

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.  

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Andrzej  Rychter – 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 197/XXIV/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 



7 

 

Ad 10.   

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że w związku ze zmianą ustawy o 

gospodarce odpadami, gminy muszą podjąć do końca roku stosowne uchwały. Temat budzi wiele 

kontrowersji w gminach, bo trzeba znaleźć złoty środek, co jest niemożliwe, by  ustalić  jak najniższe 

stawki opłat  i wybrać jak najlepszą metodę naliczenia opłat za śmieci. Ten temat musimy rozpatrzyć, 

ale pewnie jeszcze będziemy się nim zajmować, gdyż płyną z gmin uwagi dot.  ustawy i może będzie 

zmieniona na bardziej przyjazną społeczeństwu.  Pracownicy Urzędu napracowali się  nad projektami 

wszystkich uchwał.  Komisje długo obradowały i skrupulatnie rozeznały temat gospodarki odpadami. 

W projekcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku zostało uporządkowane wiele 

spraw z uwzględnieniem uwag i propozycji Radnych. Jeśli pojawi się jeszcze jakaś sprawa, czy 

temat, który nie został uwzględniony to  należy to jeszcze dzisiaj rozpatrzyć przy podejmowaniu 

wszystkich uchwał dotyczących gospodarki odpadami. 

            Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie  

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Praszka. 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu. Miała 

zastrzeżenia dot. pojemników na bioodpady, by obowiązywały wszędzie, ale to jest już ujęte w nowej 

wersji projektu uchwały. Ma jeszcze wątpliwości , bo nie jest sprecyzowane w regulaminie, jakie 

mają być pojemniki czy mogą być worki. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że  dużo lepsze jest zbieranie odpadów 

w pojemnikach twardych, nie w worku. Obojętnie jaka firma będzie obsługiwać naszą gminę zażąda 

pojemników standaryzowanych. Musi też być opinia SANEPID-u. W interesie gminy jest, by w 

specyfikacji ułatwić właścicielom nieruchomości zaopatrzenie się w te pojemniki. Jeśli wygra 

EKOREGION pojemniki zostaną te które są, jeśli inna firma, będą musieli się właściciele zaopatrzyć 

w inne pojemniki. 

          Radca prawny wyjaśniła, że ustawodawca przerzucił na mieszkańców zaopatrzenie się w 

pojemniki. W specyfikacji do przetargu tak zapiszemy, by właściciele nie musieli kupować nowych 

pojemników. W regulaminie nie można tego  przerzucić na przedsiębiorstwo, bo to byłoby niezgodne 

z ustawą. Norma jest wskazana, gdyż samochody odbierające śmieci mogą być niedostosowane do 

nowych pojemników. Ujmiemy tę sprawę w specyfikacji, bo w regulaminie nie możemy 

sprecyzować typu pojemnika. 

            Pan Józef Pilarski stwierdził, że chodzi tu głównie o to, by uniknąć nakładów na zakup  

nowych pojemników. Należałoby to zrobić tak, by nie nakładać tych kosztów na mieszkańców. Jest 

to sprawa, którą należy uregulować przy przetargu. 
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             Pan Jarosław Tkaczyński dodał, że  chodzi też o to, by ludzie nie składowali  śmieci np. w 

skrzynkach drewnianych. 

            Pan Jacek Owczarek też jest zdania, by  zrobić wszystko, by nie przerzucać na mieszkańców 

kosztów zakupu nowych pojemników. 

            Pan Henryk Żyta stwierdził, że nie upiera się przy tym, by w regulaminie określić rodzaj 

pojemników, bo jeśli to będzie ujęte w specyfikacji to komisja się na to zgadza i nie wnosi uwag do 

regulaminu. 

Pozostałe  komisje również  zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Andrzej  Rychter – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

głosów / 12 za projektem uchwały, 3 wstrzymujące/  została podjęta uchwała Nr 198/XXIV/2012 w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Praszka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad  11.  

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

uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za        

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały. 

            Pan Andrzej  Rychter – 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 199/XXIV/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Przerwa  w obradach – 10 minut. 

 

Ad 12. 

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

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. Stwierdził, że ta uchwała jest 

najważniejsza, gdyż określa stawki opłat. Jest tu wiele niewiadomych i na ten moment ustalenie 

opłaty jest trudne. Jeśli ustalimy cenę, a trzeba będzie ją zweryfikować, to będziemy musieli to 

zrobić. Na posiedzeniach komisji stałych była informacja, że można będzie tą stawkę zmienić w 

przypadku, kiedy będą złożone deklaracje i określona zostanie liczba osób faktycznie 

zamieszkujących w naszej gminie. Zwrócił się z pytaniem do Radcy prawnego, czy w trakcie roku 

można będzie zmienić stawki opłat za śmieci. 

         Pani Wiesław Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że ustawa posługuje się pojęciem, że Rada 

ustala opłaty, nic nie mówi, czy może zmieniać, czy nie i  ta uchwała tak jak każda uchwała  może 

być zmieniana. W takich sprawach jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że jeśli zmiana jest 

na korzyść podatnika to może być zmiana uchwały. Radni powinni mieć zaufanie do Burmistrza, bo 

bardzo szczegółowo rozpatrzył ten temat, wziął stawki z wyliczeń i  uwzględnił wszystkie opcje , 

które powinny być wzięte pod uwagę i by przeprowadzić przetarg. Jeśli będzie ustalona niższa cena, 

może nam przetarg nie wyjść, a jeśli będzie za wysoka, można będzie ją obniżyć.   

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że zmiana stawki w trakcie roku jest 

możliwa. Po uzyskaniu deklaracji będziemy znać liczbę mieszkańców, ale trzeba też wziąć pod 

uwagę koszty wysyłki nowych deklaracji. Rozesłanie druków deklaracji to koszt rzędu 12.000 zł. 

Jeśli będziemy zmieniać stawki, trzeba będzie ponownie rozesłać deklaracje i to jest następne 12.000 

zł. Najlepiej będzie ustalić stawkę tak, by jej nie zmieniać. Braliśmy pod uwagę  dane z 

EKOREGION-u  ile płacą mieszkańcy miasta, wsi i spółdzielni Mieszkaniowej oraz ile dopłaca 

gmina za zbiórkę selektywną i gabaryty. Razem daje to kwotę  909.000 zł i tyle jest wart rynek na ten 

rok. Wzięliśmy też pod uwagę takie sprawy jak:  niepłacenie podatków przez ok. 10% mieszkańców, 

podatki są ustalone na wysokości 90 % maksymalnych stawek i szacunkowy koszt obsługi 

administracyjnej tj. 20% .  Z tego wychodzi  kwota 1.600.000 zł, a stawka 9,50 zł.  Stawka na 

poziomie 8,00 – 9,00 zł jest bezpieczna. Powyżej 9,00 zł uderza w mieszkańców. Biorąc ilość osób w 

gospodarstwie domowym dla połowy ludzi nie będzie miało znaczenia. Najbardziej odczują 

mieszkańcy wsi mieszkający w domu wielorodzinnym. W blokach obecnie jest stawka 6,70 zł , teraz 

proponowana jest 9,50 zł , przy założeniu, że będzie ok. 13.000 mieszkańców po złożeniu deklaracji.  

Opłaty ponoszone przez tych którzy płacą uwzględniają koszty tych, którzy nie płacą.  Ościenne 

gminy: Gorzów Śl. i Zębowice  ustaliły stawki na poziomie 8,00 zł. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na posiedzeniach 

komisji były omawiane różne metody naliczania stawek. Poprosił komisje o  propozycje  wysokości 

stawek opłaty za śmieci. 
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           Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, że komisja jako pierwsza rozpatrywała projekt uchwały , nie było jeszcze 

wyjaśnionych wielu spraw, w związku z czym nie zajęła stanowiska, Radni indywidualnie zagłosują. 

Była mowa o stawce na poziomie  6,00-8,00 zł. 

          Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja brała pod 

uwagę różne aspekty i wypracowała następujące stanowisko dot. wysokości stawek: 

- stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi – 14,00zł, 

- stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

– 7,00 zł, 

-  opłaty za pojemniki o określonej pojemności  - na odpady zmieszane: 0,12 m3 – 26 zł, 0,24 m3 – 

47,00 zł, powyżej 1,1 m3 –  142,50 zł, a na odpady segregowane: 0,12 m3 – 15,60 zł, 0,24 m3 – 

28,50 zł, powyżej 1,1 m3 – 71,28 zł. 

Pozostałe stawki komisja akceptuje. 

          Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej poinformował, że komisja przegłosowała nie jednogłośnie stawkę 7,00 zł. Pozostałe 

stawki zaakceptowała nie jednogłośnie. 

         Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, 

że komisja szeroko omawiała sprawę  stawek opłat za gospodarowanie odpadami i proponuje stawkę 

za odpady zmieszane -19 zł od osoby i za odpady zbierane w sposób selektywny – 7,50 zł od osoby. 

Pozostałe stawki akceptuje. 

       Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawił  

propozycję Komisji dot. stawki opłaty za odpady zbierane selektywnie w wysokości 7,00 zł od 

osoby. Dodał, że sprawdzał stawki uchwalone w innych gminach i  stwierdził, że poniżej 8,00 zł nie 

schodziły. Sam też uważa, że stawka  8,00 zł jest rozsądna. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  Miejskiej stwierdził, że stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami zmieszanymi w wysokości 19,00 zł od osoby poza Komisją Rewizyjną 

zaakceptowały wszystkie komisje. Natomiast stawkę za gospodarowanie odpadami zbieranymi 

selektywnie komisje zaproponowały na poziomie 7,00 -7,50 zł od osoby.  Komisje skłaniały się w 

kierunku obniżenia stawki. Są obawy, że jak pokażemy wysokość stawki to przy przetargu okaże się 

jaka jest pula środków. Lepiej jest wyjść z niskiego poziomu a później  ewentualnie zmienić stawkę. 

Burmistrz zaproponował stawkę w wysokości 9,50 zł od osoby, zatem mamy trzy propozycje: 

1/    9,50 zł od osoby, 

2/    7,50 zł od osoby, 

3/    7,00 zł od osoby 
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        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zwrócił uwagę na sprawy techniczne. Jeśli dojdzie 

do uchwalenia zmiany stawki wzrosną koszty , trzeba będzie rozesłać nowe deklaracje. To jest 

następne 12.000 zł. Trzeba zastanowić się , czy to się będzie opłacało. Proponuje uśrednić tę stawkę 

do kwoty 8,00 zł. Jego propozycja wynikała z wyliczeń i 9,50 zł od osoby to jest bezpieczna stawka i 

dla mieszkańców i dla gminy. Ta stawka może być obarczona pewnym błędem, ale bezpieczna dla 

gminy byłaby na poziomie 8,00 – 9,00 zł. 

        Pan Kordian Poniatowski złożył wniosek, by stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

zbieranymi selektywnie wynosiła 8,00 zł od osoby. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że wszyscy się uczymy i  obawiamy się, by firma nie zgarnęła 

całej puli środków za śmieci. 

        Pan Grzegorz Kowalczyk był podobnego zdania. 

        Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że gmina pokaże wielkość środków pomniejszonych o 20% 

na obsługę administracyjną. Jeśli gmina będzie mieć dużo pieniędzy to więcej firm przystąpi do 

przetargu. 

        Pan Andrzej Rychter zapytał ile zaoszczędzimy z 20%, jeśli będzie to obsługiwała Spółka 

GOSKOM. 

         Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że dążymy do tego, by system gospodarki odpadami 

był jak najtańszy. W Urzędzie Miejskim musiałyby być 3 osoby zatrudnione,  w GOSKOM   

wystarczą 2 osoby a resztę przejmie dział księgowości i będzie trochę taniej, ale o ile taniej tego nie 

może powiedzieć. 

          Pan Grzegorz Jabłoński stwierdził, że w gminach w powiecie wieluńskim są stawki na 

poziomie 5,50-6,00 zł od osoby. 

          Pan Józef Pilarski poprosił, by po dyskusji zrobić krótką przerwę. 

W dalszej dyskusji  wyjaśniono sprawę opłaty za pojemniki od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych.          

 

Przerwa  - 5 minut. 

 

           Przewodniczący obrad zapytał po przerwie, czy są jeszcze jakieś pytania. 

           Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Ko misji Rewizyjnej poinformował, że komisja wycofuje  

niektóre wnioski dot. opłaty za śmieci tj. w § 1 pkt.1 wycofuje propozycję 14,00 zł i w § 3 wycofuje 

swoje propozycje, czyli proponuje pozostawić stawki jak w projekcie uchwały. Pozostawia tylko 

wniosek dot. wysokości stawki za zbieranie odpadów selektywnie w wysokości  7,00 zł od osoby. 
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          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że są zgłoszone cztery propozycje 

wysokości stawek opłat za  zbieranie i odbiór śmieci w sposób selektywny tj: 

 1/   7,00 zł od  osoby 

 2/   7,50 zł od  osoby 

 3/   8,00 zł od osoby 

 4/   9,50 zł od osoby 

          Przewodniczący obrad zaproponował przegłosowanie tych propozycji  zaczynając od 

najwyższej stawki tj.  9,50 zł od osoby.  

1/      Przewodniczący obrad zapytał Radnych:  Kto jest za  ustaleniem stawki  w wysokości  9,50 zł 

od osoby.  

Przeprowadzono głosowanie. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że głosowało 15 Radnych: za-0 

głosów, przeciw – 15 głosów, wstrzymujących – 0 /, zatem propozycja stawki 9,50 zł została 

odrzucona. 

2/     Przewodniczący obrad zapytał Radnych:  Kto jest za  ustaleniem stawki  w wysokości  8,00 zł 

od osoby.  

Przeprowadzono głosowanie. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że głosowało 15 Radnych: za-2 

głosy, przeciw – 13 głosów, wstrzymujących – 0 /, zatem propozycja stawki 8,00 zł została 

odrzucona.       

3/       Przewodniczący obrad zapytał Radnych:  Kto jest za  ustaleniem stawki  w wysokości  7,50 zł 

od osoby.  

Przeprowadzono głosowanie. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że głosowało 15 Radnych: za- 12 

głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 2 /, zatem propozycja stawki 7,50 zł została przyjęta.       

4/      Przewodniczący obrad zapytał Radnych:  Kto jest za  ustaleniem stawki  w wysokości  7,00 zł 

od osoby.  

Przeprowadzono głosowanie. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że głosowało 15 Radnych: za- 1 

głos, przeciw – 13 głosów, wstrzymujących – 1 /, zatem propozycja stawki 7,00 zł została odrzucona.       

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni większością głosów ustalili 

miesięczną stawkę opłaty  za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny w wysokości 7,50 

zł od osoby. 
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           Pan Andrzej Rychter – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

Radnych i większością głosów/ 14 za, 1 przeciwny/ została podjęta uchwała Nr 200/XXIV/2012 w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej 

opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.  

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

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 

 Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.             

          Pan Andrzej Rychter – 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 201/XXIV/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi przez właściciela nieruchomości. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Ad 14.  

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

uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.             

          Pan Andrzej Rychter – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

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

została podjęta uchwała Nr 202/XXIV/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 15.   

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

uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.             

          Pan Andrzej Rychter – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

głosów / 14 za, 1 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 203/XXIV/2012 w sprawie 

upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu.  

Ad 16.   

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

uchwały w sprawie  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.             

          Pan Andrzej Rychter – 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 204/XXIV/2012 w sprawie  sposobu i zakresu świadczenia usług w 
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zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 17.  

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

uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały.             

          Pan Andrzej Rychter – 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 205/XXIV/2012 w sprawie  uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Praszce.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.   

Ad 18.   

         Pan Kordian Poniatowski skierował zapytanie dotyczące funduszu sołeckiego dla dwóch 

sołectw: Wierzbia i Lachowskiego. W związku z zaistniałą sytuacją , że  we wnioskach tych sołectw 

wskazane są do realizacji zadania, które nie są zadaniami gminy i nie mogą być przyjęte , czy istnieje 

możliwość zrekompensowania z budżetu gminy środków, które stanowiły fundusz sołecki.           

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, że cieszy się, że Radni są za tym by 

nie skrzywdzić tych sołectw. Proponuje przesunąć środki do rezerwy budżetowej i uruchamiać je na 

potrzeby sołectw: Wierzbie i Lachowskie. Oczywiście w tym przypadku w każdej sprawie decyzję 

podejmuje Rada. Będą wtedy te sołectwa nawet w lepszej sytuacji niż te sołectwa, które będą 

realizowały zadania z funduszu sołeckiego. Proponował ograniczyć te środki do 30%, ale jeśli Rada  

zdecyduje  przeznaczyć do rezerwy 100%,  to może być też taka kwota. 

          Pan Bogusław Łazik  stwierdził, że w takim razie wioski Wierzbie i Lachowskie nie stracą 

środków i myśli, że przy budżecie Radni zdecydują w głosowaniu. Będzie wniosek o wycofanie z 

funduszu sołeckiego tych środków i przekazanie ich do rezerwy budżetowej. 

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że Rada będzie  każdorazowo decydowała o zadaniu i nie 

można mówić w tej chwili  o 100% środków. Sołtysi już na pierwszej sesji mogą wnieść wniosek o 
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realizację np. trzech zadań. Niech te środki zostaną w rezerwie budżetowej, ale nie powinny być 

sprzeczne z zadaniami gminy. 

       Pan Zbigniew Brodny – Sołtys wsi Lachowskie  - rozumie, że wskazane we wniosku zadanie nie 

może być realizowane, otrzymał opinię prawną w tej sprawie, ale sam Burmistrz mówił, że sołectwo 

zostało nagrodzone w konkursie, a czy nie były potrzebne do konkursu materiały biurowe. Poza tym 

odczytuje, że przesunięcie środków do rezerwy budżetowej będzie ograniczało ich wykorzystanie. 

      Pan Jarosław Tkaczyński  odpowiedział, że ma jak najbardziej dobre intencje, by środki zostały 

dla sołectwa, ale musimy mieć na uwadze instytucje kontrolne, bo nam zakwestionują te zadania. 

       Pan Bogusław Łazik dodał, że szukamy środka, by te sołectwa nie były pokrzywdzone, ale na 

przyszłość prośba do sołtysów, by robili odpowiednio wcześniej zebrania wiejskie, by była 

możliwość ewentualnych zmian zadań. 

       Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec  stwierdził, że ten paradoks może być pierwszym krokiem do 

likwidacji funduszu sołeckiego, bo tu była zasada, że to Rada Sołecka decydowała o zadaniu nie 

Burmistrz. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nie jest za tym, by likwidować fundusz sołecki. Tu powstała 

sytuacja patowa, bo nie chcemy skrzywdzić sołectw, ale też nie można zaakceptować zadania, 

którego Burmistrz nie będzie mógł wykonać. 

       Pan Grzegorz Kowalczyk poruszył sprawę wykupu drogi Strojec – Brzeziny , jest to 

zaplanowane w budżecie na 2013 rok.  Ma przepisy dotyczące tego tematu, że z dniem 1.01.1990 r. 

te nieruchomości stają się własnością gminy, a wniosek o odszkodowanie powinien być złożony do 

31.12.2005 r. Tu należałoby sprawdzić, czy ta droga przeszła na własność gminy. Chodzi o to, by nie 

kupować drogi, która być może jest własnością gminy. Prawo do odszkodowania przysługuje 

pierwszemu właścicielowi. 

          Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że skoro nasze służby geodezyjne podały do budżetu 

wykup tej drogi to pewnie sprawdziły stan prawny. Poprosi za chwile Pana Edwarda Pilarskiego , 

zajmującego się tymi sprawami o wyjaśnienie tego tematu. 

         Pan Andrzej Wicher – Sołtys wsi Brzeziny stwierdził, że sprawa dotyczy rolników, którzy 

wcześniej byli w posiadaniu tych gruntów, sprawa wyszła przy dopłatach unijnych. Flora kupiła te 

grunty i będzie miała odszkodowanie, a rolnicy nie, bo sprawa się przedawniła. 
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 Ad 19.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady : 

- pismo Ks. Stanisława Gasińskiego w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Praszka 

na 2013 rok na sporządzenie Studium zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Ks. 

Kard. St. Wyszyńskiego. Wcześniej te sprawy były w planie zagospodarowania przestrzennego, ale 

teraz planu nie ma, więc musi być opracowane studium i przywrócenie tego co było wcześniej. Tu 

nie potrzeba dodatkowych środków, bo będą zmiany studium, a następnie plany i są planowane w 

budżecie środki na ten cel. 

- pismo Prezesa OSP w Praszce w sprawie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla 

jednostki OSP w Praszce. Odczytał pismo i poinformował, że Pan Antoni Polak był na posiedzeniu 

Komisji Budżetowo-Finansowej  i wyjaśniał potrzebę zakupu samochodu oraz przedstawił 

możliwości pozyskania środków z innych źródeł. By  uzyskać pełną kwotę 600.000 zł na zakup 

średniego samochodu pożarniczego Gmina Praszka musiałaby zabezpieczyć w budżecie na przyszły 

rok kwotę 200.000 zł. Samochód byłby własnością gminy na wyposażeniu OSP Praszka. Pismo było 

rozpatrywane na posiedzeniach  Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Komisji ds. Oświaty. Wcześniej 

było spotkanie Zarządu OSP Praszka, na którym był razem z Panem Burmistrzem i Radnym 

Grzegorzem Kowalczykiem . 

         Pan Antoni Polak – Prezes Zarządu OSP Praszka przedstawił wszystkie argumenty dot. zakupu 

samochodu pożarniczego dla OSP Praszka. Przedłożył wraz z pismem plik dokumentów dot. 

procedury składania wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu do Zarządu Głównego OSP.  

Termin złożenia wniosku jest do 15 stycznia 2013 r. Wniosek musi zawierać deklarację Burmistrza 

na zabezpieczenie 1/3  wartości samochodu tj. 200.000 zł. Burmistrz sam nie  może tego zrobić, musi 

być zgoda Rady. Wcześniej chciał ominąć procedurę, ale nie można było tego zrobić bez wszystkich 

formalności. W Zarządzie Głównym wiedzą jaki mamy samochód, obecny Jelcz wymaga ciągłych 

napraw i to są bardzo duże koszty, poza tym nie spełnia swoich zadań. Drugi samochód to 35 letni 

Mercedes oraz drabina z 1984 roku.  Obecny samochód pożarniczy jest używany w systemie  

ratownictwa gaśniczego, ale jest do wycofania z tego systemu. To, że jesteśmy  w krajowym 

systemie ratownictwa stanowi bezpieczeństwo mieszkańców gminy. OSP Praszka zebrała 50.000 zł 

od mieszkańców Praszki, część środków pochodziłaby od sponsorów i z odpisu podatku ok. 10.000 

zł.  W związku z tym kieruje prośbę do Radnych, by uwzględnili  tę sprawę w budżecie gminy na 

przyszły rok, a do Burmistrza, by wprowadził te środki do projektu budżetu.   
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       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że była sprawa omawiana na 

posiedzeniu komisji budżetowej i faktem jest, że jest ten samochód potrzebny, tylko czy nas będzie 

stać na kolejne 100.000 zł, bo 100.000 zł już jest ujęte w projekcie budżetu. Może należałoby wziąć 

kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z niskim oprocentowaniem 3-4%. Gdyby 

Rada zdecydowała się iść w tym kierunku, byłoby to jakieś rozwiązanie, by nie szukać tych środków 

w budżecie. Na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej postawił wniosek , by odnieść się do tej 

sprawy i  uwzględnić te środki przy uchwalaniu budżetu na 2013 rok. Wniosek nie jednogłośnie 

został zaakceptowany przez Komisję Budżetowo-Finansową. Na innych komisjach również tę 

sprawę  poruszano, ale nie głosowano. 

            Pan Jarosław Tkaczyński  poinformował, że jest już na sesji Pan Edward Pilarski, który 

wyjaśni sprawę drogi  Strojec-Brzeziny.  

         Pan Edward Pilarski  wyjaśnił, że w 1998 roku weszły przepisy, że grunty zabrane pod drogę 

przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem, ale osobom fizycznym. Ta droga należała do 

Agencji Nieruchomości Rolnych i sprzedano te grunty Panu Pychyńskiemu. Na dzień dzisiejszy 

nabycie tych gruntów musi odbyć się na drodze cywilno-prawnej. Sprawa wyszła jak zaczęliśmy 

regulować drogę, przy okazji pomiarów okazało się, że nie jest to własnością gminy. Przepis art.73 

ustawy nie ma tu zastosowania. 

         Pan Zbigniew Pieniek złożył wniosek, aby właściciel gruntów – tej drogi przekazał je gminie w 

formie darowizny. 

        Pan Henryk Żyta  zaproponował, by tę sprawę oddalić w czasie, nie wykupywać od razu. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował Radnych, że w ostatnim czasie 

wpłynął wniosek Pana Istka z Kowali o możliwość przeprowadzenia światłowodu na gruntach po 

kolejce wąskotorowej. Jest taka możliwość na zasadzie służebności przesyłu, ale na to musi wyrazić 

zgodę Rada. Ponieważ Pan Istek musi  wystąpić o mapy geodezyjne i są to kosztowne sprawy musi 

wiedzieć, czy jest na to zgoda Rady. Dodał, że  Firmie EWE , która na tych gruntach przeprowadziła 

gaz to nie przeszkadza. Użyczenie przesyłu jest za odpłatnością i można to zrobić tak jak w 

przypadku EWE, że w zamian za zrobienie pewnych rzeczy przy ścieżce rowerowej  np. 

wykarczowanie drzew i krzewów. Poprosił by Radni wyrazili swoją opinię w tej sprawie na 

następnej sesji. Są to usługi telekomunikacyjne i jest to inwestycja celu publicznego i nie można 

odmówić prowadzenia tej inwestycji. Myśli, że pomogłoby to też w uporządkowaniu torowiska. Na 

przyszłą sesję przygotuje wniosek dot. tej sprawy. Będzie to albo w formie zajęcia stanowiska, albo 

przedstawiony zostanie projekt uchwały. 

          Pan Sławomir Trawiński stwierdził, że należałoby zobowiązać te firmy o dbanie o ten teren, bo 

teraz jest to nie utrzymywane. 
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             Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że interweniował w EWE w tej sprawie, ale 

otrzymał odpowiedź, że ten teren był niezagęszczony i za bardzo nie można było tam wykonywać 

robót, ale mają zabezpieczoną kwotę na ten cel i będą  robić ścieżkę. 

             Pan Bogusław Łazik  - Przewodniczący Rady    poinformował, że sesja   budżetowa jest 

zaplanowana na 20 grudnia. Wnioski dotyczące budżetu zostaną przedstawione Burmistrzowi. Nie 

jest ich wiele, są to drobne sprawy, bo finanse nie pozwalają na wiele zmian w projekcie budżetu na 

przyszły rok. 

              Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  korzystając z obecności Radnego Powiatu 

Oleskiego – Pana Antoniego Polaka  poruszył sprawę załatwienia wniosku Gminy Praszka o 

obniżenie stawek opłat za urządzenia wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Nasze 

koszty samorządu znacznie wzrosły. Opłaty na rzecz powiatu to kwota ok. 24.000 zł. Podobne koszty 

ponoszą okoliczne gminy. Wkrótce będą ustalane nowe taryfy na wodę i ścieki i ta podwyżka 

znacząco wpłynie na ceny wody i ścieków. 

          Pan Antoni Polak poinformował, że reprezentuje w powiecie komisję gospodarczą i była też 

komisja wspólna dot. spraw budżetu na 2013 r.  Powiat ustalając stawki kierował się stawkami w 

innych powiatach.  Po otrzymaniu wniosków z gmin Praszka, Gorzów Śl., Dobrodzień i Radłów  

Rada Powiatu ponownie przeanalizuje wysokość stawek opłat za urządzenia wodno-kanalizacyjne i  

stawka będzie niższa, bo ta opłata wpływa na ceny wody i ścieków. 

          Pan Sławomir Trawiński zapytał Pana Polaka, czy są przewidziane inwestycje w gminie 

Praszka w przyszłym roku. 

        Pan Antoni Polak odpowiedział, że Powiat będzie realizował te inwestycje tak jak poprzednio, 

na zasadzie współfinansowania z gminami. 

 

Ad 20.    

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
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