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PROTOKÓŁ  Nr  XXVII/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  13 marca 2013 roku   w godz. 11
00  

- 14
30 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 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.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Pan Ryszard Szymański – Prezes Zarządu PPU GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce 

6.   Pani Marta Zagrodnik – Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

                                        w Urzędzie Miejskim w Praszce 

7.  Sołtysi  15 osób/ wg listy obecności/ 

8.  Media lokalne:  Kulisy Powiatu, Radio Ziemi Wieluńskiej 

 

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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 

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

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

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

        gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10.  Podjęcie uchwały  w sprawie  poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

       w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

       komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 

12.  Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

       i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Praszce  imienia 
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       „ Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

15.  Zapytania i wolne wnioski.  

16.  Sprawy różne. 

17.  Zakończenie obrad. 

         

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

  

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXVII/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych: Pana Ryszarda Szymańskiego – Prezesa Spółki 

GOSKOM w Praszce, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego oraz  przedstawicieli 

mediów lokalnych.   

 

Ad 2. 

             Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  Poinformował, że na dzisiejszą 

sesję Burmistrz przedstawił dodatkowo projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu 

środków budżecie Gminy Praszka stanowiących fundusz sołecki, który proponuje wprowadzić do 

porządku obrad po  rozpatrzeniu projektów uchwał dot. spraw budżetowych tj: jako punkt 8 o 

brzmieniu: 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu środków budżecie Gminy Praszka 

stanowiących fundusz sołecki . 

          Pan Jarosław  Tkaczyński – Burmistrz Praszki wniósł o zmianę kolejności punktów porządku 

obrad tj.  po bloku uchwał dot. spraw budżetowych rozpatrzyć  projekty uchwał dot. taryf wody i 

ścieków , dopłaty do ścieków oraz nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Praszce, a 

następnie rozpatrzyć projekty uchwał dot. gospodarki odpadami. Są bowiem jeszcze przygotowane 

inne warianty dot. metody wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które 

wypracowały komisje stałe Rady i pewnie będzie dużo dyskusji w tym temacie. 

        Przewodniczący obrad stwierdził, że na wniosek Burmistrza punkty 12,13,14 proponowanego  

porządku obrad otrzymują  numery 9,10,11, a  punkty 9,10,11,12 otrzymują numery 12,13,14,15. 

Następne punkty otrzymują numery 16,17,18. 
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       Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na proponowane zmiany w porządku 

obrad. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany  w porządku obrad. 

        Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego 

porządku obrad.         

Innych uwag i propozycji nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z  wniesionymi  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 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 

  8.   Podjęcie uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu środków budżecie Gminy Praszka  

       stanowiących fundusz sołecki. 

 9.   Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

       i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

11.  Podjęcie uchwały  w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Praszce  imienia 

       „ Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

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 określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za  

        gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie  poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

       w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

       komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 

16.  Zapytania i wolne wnioski.  

17.  Sprawy różne. 

18.  Zakończenie obrad. 
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Ad.  3 

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

XXVI/2013  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 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 XXVI/2013 z dnia 19 

lutego 2013 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: 

         - Pani Anna Kaczmarek 

         - Pan  Zbigniew Pieniek 

         - 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 Arkadiusz Kościelny - Przewodniczący 

         - Pani Anna Kaczmarek 

         - Pan  Zbigniew Pieniek 

 

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 

20 lutego 2013 r. do  12 marca 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

          Przewodniczący obrad zapytał czy są pytania do Burmistrza odnośnie przedstawionej 

informacji. Pytań nie było. 
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Ad 6. 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o 

opinie dot. projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.           

          Pan Arkadiusz Kościelny – 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 233/XXVII/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7. 

                Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji Stałych  

o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.  

Wszystkie Komisje Stałe  Rady  jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.  

        Pan Arkadiusz Kościelny – 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 234/XXVII/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu środków budżecie Gminy Praszka  

stanowiących fundusz sołecki. Projekt uchwały rozpatrywały 3 komisje stałe:  ds. Rozwoju 

gospodarczego, ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budżetowo-Finansowa i te Komisje Stałe 

Rady  zaakceptowały projekt  uchwały jednogłośnie. Projekt został wprowadzony na dzisiejszą sesję, 

gdyż ta sprawa zgodnie z ustawą musi być załatwiona w miesiącu marcu, a jest to sprawa 

obligatoryjna i nie powinna budzić zastrzeżeń. 
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         Pan Arkadiusz Kościelny– 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 jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 235/XXVII/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o 

wyodrębnieniu środków budżecie Gminy Praszka stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.  

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Komisje Stałe Rady po dokładnej analizie taryfy na wodę i ścieki zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. Komisja Rolnictwa miała zastrzeżenia odnośnie opłat dot. średnicy wodomierzy/ 5-

za, 1 wstrzymał się od głosu/ oraz komisje ds. Rozwoju gospodarczego gminy, ds. oświaty  i 

Komisja Budżetowo-Finansowa zaakceptowały projekt uchwały nie jednogłośnie. Komisja 

Rewizyjna zaakceptowała projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Ryszard Szymański – Prezes PPU GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce wyjaśnił, że  zmiany w 

taryfie są wprowadzone, by skompensować wydatki związane z wymianą wodomierzy. Jest 

wymienianych 40 liczników. 

       Pan Sławomir Trawiński stwierdził, że są uwagi dot. funkcjonowania w gospodarstwach 

indywidualnych  wodomierzy o dużej średnicy. 

         Pan Ryszard Szymański wyjaśnił, że obecnie w gospodarstwach indywidualnych już są 

wodomierze o maksymalnej średnicy do 26 mm, większe średnice są stosowane w podmiotach 

prowadzących  działalność gospodarczą. W tych gospodarstwach indywidualnych, gdzie były 

liczniki o większej średnicy zostały już wymienione na koszt GOSKOM-u. Jeżeli jeszcze gdzieś 

rolnicy mają większe średnice wodomierzy mogą  zgłosić się do GOSKOM-u i zostaną 

wymienione te liczniki. 

         Pan Arkadiusz Kościelny– 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 jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 236/XXVII/2013 w sprawie zatwierdzenia 
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taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.            

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji dot. projektu uchwały w 

sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. Zwrócił się z pytaniem 

do Burmistrza, czy ta dopłata się zwiększa czy zmniejsza. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że ta dopłata się zwiększa, ale nie dla 

ludzi tylko dla Gminy. Jeszcze na przyszłe lata ta dopłata będzie, ale już nie tak duża jak była. 

Wszystkie komisje stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan Arkadiusz Kościelny– 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 jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 237/XXVII/2013 w sprawie dopłaty do 1 m
3
 

odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

          Przewodniczący obrad  poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie 

opinii komisji dot. projektu uchwały w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w 

Praszce  imienia „ Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

         Pan Zbigniew Pieniek  poinformował, że na posiedzenie Komisji d/s  Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprosił Panią Jolantę Pawlak – Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej celem omówienia wniosku o nadanie imienia szkole. Komisja popiera wniosek i 

wnosi o podjęcie uchwały. 

Pozostałe komisje stałe Rady również zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

         Pan Arkadiusz Kościelny– 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 jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 238/XXVII/2013 w sprawie nadania 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Praszce  imienia „ Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 12.   

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

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej 

wielkości, który został przedstawiony na posiedzeniach komisji stałych. Komisja ds. Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska wypracowała dodatkowy projekt metody naliczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Projekt ten zakłada zróżnicowanie stawek opłat za odpady komunalne  w 

zależności  od rodzaju zabudowy, ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie oraz od ilości 

zużytej wody dla nieruchomości wielorodzinnych. Mamy zatem dwa projekty uchwał w sprawie 

metody naliczania opłat. Było założenie w budżecie, że Gmina musi uzyskać kwotę 1.200.000 zł na 

gospodarkę odpadami.  Radnym przedstawiono wariant metody wypracowany przez Komisję ds. 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska zakładający zróżnicowanie opłat za odpady zbierane i odbierane 

selektywnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

Przerwa w obradach - 15 minut. 

 

           Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji d/s. Rolnictwa i Ochrony Środowiska uzasadnił 

przedstawiony przez komisję projekt uchwały.  Stwierdził, że powstające śmieci związane są nie 

tylko z człowiekiem, ale są też śmieci niezależne od liczby osób w gospodarstwie. Ilość 

produkowanych śmieci nie jest wprost proporcjonalna do ilości osób. Wiele gmin idzie w tym 

kierunku i różnicuje stawki. Dlatego Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska proponuje coś w 

rodzaju ryczałtu od gospodarstwa. I tak od gospodarstwa: 

1/ jednoosobowego -  14 zł 

2/ dwuosobowego -  20 zł 

3/ trzyosobowego i czteroosobowego -  26 zł 

4/ pięcioosobowego i sześcioosobowego – 34 zł 

5/ siedmioosobowego i większego – 40 zł 

To są stawki za odpady zbierane selektywnie. Za odpady nieselektywne 50% więcej i za bioodpady 

o 15% więcej. 

W budynkach wielorodzinnych/blokach/ Komisja przyjęła propozycję 4,00 zł od 1 m
3
 zużytej wody 

bez ulg. 
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Ten projekt chroni rodziny wieloosobowe i jest bliższy faktycznej ilości wytwarzanych śmieci. W 

podjętej w grudniu uchwale opłaty za odpady niesegregowane były o 100% wyższe. W pierwszym 

miesiącu może się zdarzyć, że śmieci nie będą segregowane i tu komisja proponuje 50% więcej. Za 

dodatkowe pojemniki na bioodpady 15% wyższą stawkę. 

       Pan Ryszard Borkowski – Sołtys wsi Kuźniczka zapytał, czy to są stawki miesięczne, czy 

kwartalne. 

       Pan Henryk Żyta odpowiedział, że są to stawki miesięczne. Wyjaśnił, że Komisja kierowała się 

tym, że trzeba zabezpieczyć kwotę 1.200.000 zł na gospodarkę odpadami oraz dążyła do 

sprawiedliwego ustalenia stawek. Wczoraj komisja otrzymała szczegółowe dane z bloków i opłaty z 

bloków przy 100% odpłatności dadzą kwotę 650.000 zł. 

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ustawa tak jest zapisana, 

że trudno ustalić sprawiedliwą metodę. Żadna propozycja nie będzie sprawiedliwa, ale musimy się 

jeszcze raz przyjrzeć i wybrać metodę. Burmistrz zaproponował 9,00 zł od osoby w 

gospodarstwach jednorodzinnych i  w  blokach 4,50 zł od 1 m
3
 zużytej wody. Radni pewnie już 

sobie wyrobili zdanie na temat metody mieszanej od gospodarstwa i od ilości zużytej wody. Są 

zatem dwie propozycje : Burmistrza i Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska , które należy 

przegłosować. Zapytał Radnych: 

1/  kto jest za tym, aby wybrać metodę naliczania opłat za gospodarkę odpadami zaproponowaną 

przez Burmistrza? 

Przeprowadzono głosowanie. Głosowało 15 Radnych:  0 głosów za, 11-przeciwnych i 4 wstrzymało 

się od głosu. Radni większością głosów odrzucili propozycję Burmistrza. 

 2/ kto jest za propozycją Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska? 

Przeprowadzono glosowanie. Głosowało 15 Radnych; 12 głosów za, przeciwnych – 0, 3 

wstrzymało się od głosu. Radni większością głosów przyjęli propozycję Komisji ds. Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska.   

        Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie  wyboru metody  ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik 

określonej wielkości będzie zawierał metodę opłat wskazaną przez Komisję Rolnictwa. 

Zwrócił się do przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii dotyczących projektu 

uchwały/ projekt Burmistrza/, który komisje analizowały na posiedzeniach . 

- Komisja ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy  - nie zajęła stanowiska. Były też inne propozycje 

stawki: 8 zł i 7,50 zł, ale żadna nie uzyskała większości głosów, 

- Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproponowała metodę i stawki jak przedstawiła 

wcześniej, 
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- Komisja Rewizyjna nie przyjęła  projektu uchwały przedłożonego przez  Burmistrza / 3 

przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu/. Komisja nie wypracowała własnej metody, ale zauważyła, 

że  stawka przyjęta w poprzedniej uchwale była za niska. 

- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie zajęła stanowiska. 

- Komisja Budżetowo-Finansowa  odrzuciła propozycje Burmistrza i przychyliła się do propozycji 

Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska tj. do metody mieszanej. Pan Kordian Poniatowski 

poinformował, że większość członków komisji przyjęła metodę mieszaną ustalenia stawek opłat, z 

tym że proponuje zmianę stawek na następujące: 

- w gospodarstwach jednorodzinnych: jednoosobowych – 14 zł, dwuosobowych - 21zł, trzy i 

czteroosobowych – 28 zł, pięcio i sześcioosobowych – 36 zł, siedmioosobowych i więcej – 44 zł 

i  podobnie jak proponuje Komisja Rolnictwa w przypadku bioodpadów o 15% więcej i odpadów 

zmieszanych o 50% więcej, 

- w blokach  komisja przyjęła stawkę 4 zł od 1m
3
 zużytej wody, z tym że proponuje 50% mniej  

przy zużyciu wody powyżej 10 m
3
. Za odpady niesegregowane proponuje stawkę 6 zł od 1m

3
. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że mamy dwa wnioski dot. projektu uchwały w sprawie  

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

stawki za pojemnik określonej wielkości:  wniosek Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska i 

wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej.         

       Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są inne wnioski dot. projektu omawianej uchwały. 

       Pan Józef Pilarski wniósł uwagi do propozycji Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Chodzi o pkt 4 – ustala się miesięczną opłatę za odpady  zmieszane – 8 zł, a Komisja Rewizyjna 

proponuje 6 zł, tak jak Komisja Budżetowa oraz proponuje zmianę w budynkach wielorodzinnych  

ulgę w wysokości 50% przy zużyciu wody powyżej 10 m
3
. 

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że Radny Pilarski wniósł jakby trzeci wniosek, który w części 

jest spójny z propozycją Komisji Rolnictwa i w części z propozycją Komisji Budżetowej. 

       Pan Pilarski stwierdził, że są to propozycje, które nie powinny wpłynąć na kwotę bazową 

1.200.000 zł na gospodarkę odpadami. 

       Pan Henryk Żyta  stwierdził, że biorąc pod uwagę proponowane przez Pana Pilarskiego zmiany 

to trzeba byłoby to zrównoważyć jednak podwyżką stawek o 1-2 zł na domkach jednorodzinnych i 

stawką w blokach np. na 4,25 zł , by wyjść na kwotę 1.200.000 zł. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że jest to czwarty wniosek. 

      Pan Sławomir Trawiński  zauważył, że wniosek Komisji Budżetowej jest korzystny dla bloków, 

a uderza w domy jednorodzinne. 



11 
 

       Pan Grzegorz Jabłoński wniósł poprawkę do propozycji Komisji Rolnictwa, by zwiększyć 

stawkę w budynkach wielorodzinnych do 4,25 zł od 1 m
3
 przy zastosowaniu ulgi 50% przy zużyciu 

wody powyżej 10 m
3 

. 

      Pan Grzegorz Kowalczyk odniósł się do stawek opłat w blokach. Wszyscy uważają, że w 

blokach będzie tani wywóz śmieci, ale już przy zużyciu kilku kubików to już jest 100% podwyżki. 

      Pan Sławomir Trawiński – w domach jednorodzinnych było 13 zł ,a podnosi się do 40 zł. 

       Pan Jan Gędek – sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę, co będzie jeśli będą rodzinne domy dziecka, 

jak należy rozumieć 7 osób i więcej. Proponuje ustalić średnią ważoną. 

      Pan Ryszard Borkowski – sołtys wsi Kuźniczka zapytał, czym się Radni kierowali ustalając tak 

wysokie stawki za odpady w domach jednorodzinnych. Gdzie nastąpił tak duży skok. Dostosowuje 

się stawki do kwoty bazowej, a nie do zwykłego  człowieka. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odniósł się do  wypowiedzi Pana Borkowskiego. 

Wyjaśnił, że  ustawa nikogo nie zadowala. Do tej pory gminy dopłacały ok. 50.000 zł rocznie do 

gospodarki odpadami tj. m.in. zbiórka gabarytów 2x18.000 zł. Teraz te opłaty muszą być wliczone 

w cenę jednostkową. Na gminę spada obowiązek zbierania opłat, dostarczenia deklaracji. To jest 

jakby nowe przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. Rynek odpadów wyceniony jest na ok. 900.000 

zł, bo tyle zbierał EKO-REGION plus koszty administracyjne obsługi systemu. Dodał, że Rada w 

Praszce i tak podchodzi do tej sprawy dobrze, bo w innych miastach są większe podwyżki. Gmina 

Praszka jest gminą miejsko-wiejską i jest to specyficzna sprawa co do wyboru metody ustalania 

opłat za śmieci. Jeśli braknie pieniędzy na gospodarkę odpadami to  Gmina będzie musiała dopłacić 

i  trzeba będzie skądś te pieniądze wziąć, np. mogą wzrosnąć podatki. 

       Pan Sławomir Trawiński  stwierdził, że Radni nie działają na niekorzyść mieszkańców wsi. Od 

gospodarstwa 1 osobowego nie wzrasta opłata ani o 1 zł.  

      Pan Ryszard Borkowski zapytał, czy to są stawki brutto, czy netto. 

      Burmistrz odpowiedział, że to są stawki brutto. 

      Pan Henryk Jachymski – sołtys wsi Gana stwierdził, że przy tak wysokich stawkach opłat za 

wywóz śmieci będą problemy ze ściągnięciem opłat od mieszkańców. 

       

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  zarządził 10 minut przerwy. 

       

      Przewodniczący obrad poinformował, że zamyka listę wniosków dot. projektu uchwały w 

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

opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości i przystępujemy do głosowania 

poszczególnych wniosków. Proponuje najpierw przegłosować wniosek Komisji Budżetowo-
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Finansowej jako najdalej idący / obniżający stawki i wprowadzający ulgę/, a następnie wniosek 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wniosek Radnego Grzegorza Jabłońskiego. 

      Przewodniczący obrad odczytał wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej i zapytał kto jest za 

tym wnioskiem? 

Głosowało 15 Radnych: 4 za,11 przeciw.  Radni większością głosów  odrzucili wniosek Komisji 

Budżetowo-Finansowej. 

      Następnie Przewodniczący obrad zapytał - Kto jest za wnioskiem Komisji d/s. Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska? 

Głosowało 15 Radnych: 10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.. Wniosek został przyjęty. 

       Pan Grzegorz Jabłoński wycofał swój wniosek. 

       Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny poprosiła o kilka minut, by przygotować  nowy 

projekt uchwały zawierający propozycję Komisji d/s Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

       Pan Arkadiusz Kościelny – 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: 13 za i 2 przeciwnych, została podjęta uchwała Nr 

239/XXVII/2013 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.   

          Przewodniczący obrad  poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie 

opinii komisji dot. projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

       Burmistrz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały tj. uściślenie poprzez dodanie w § 3 – na 

terenach wiejskich inkasentowi. 

         Pan Arkadiusz Kościelny– 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 wstrzymujący/ została podjęta uchwała Nr 
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240/XXVII/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.           

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  poprosił przewodniczących Komisji Stałych 

Rady o przedstawienie opinii komisji dot. projektu uchwały w sprawie  poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

        Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz  Praszki wyjaśnił, że wskazaliśmy sołtysów jako 

inkasentów, bo Prezes GOSKOM i Gł. Księgowa stwierdzili, że mogą mieć problem z 

inkasentami. Zaproponowaliśmy sołtysów na inkasentów z 5% prowizją. Ale ponieważ trudno 

powiedzieć jakie będą zebrane kwoty, trudno teraz  ustalić wysokość prowizji  i 5% to może być 

za mało dla inkasentów. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  wystąpił z wnioskiem, by  

projekt uchwały skonsultować jeszcze z sołtysami i podjąć tę uchwałę na następnej sesji.  

Wniosek został jednogłośnie przyjęty przez Radnych. Uchwała nie została podjęta. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.   

          Przewodniczący obrad  poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie 

opinii komisji dot. projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości. Załącznik do uchwały 

będzie doprecyzowany zgodnie z dzisiaj  ustalonymi stawkami opłat, ale to są tylko formalności. 

Załącznik nr 2 określi formę składania deklaracji drogą elektroniczną.  

         Pan Arkadiusz Kościelny– 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/ 13 za, 2 wstrzymujące/ została podjęta uchwała Nr 

241/XXVII/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami       

komunalnymi przez właściciela nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 16.   

           Pan Zbigniew Pieniek przedstawił wnioski Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej: 

1/  aby wywóz śmieci od indywidualnych właścicieli nieruchomości odbywał się dwa razy w 

miesiącu lub zwiększyć pojemność pojemników do 0,24 m
3 

, 

2/  aby Burmistrz przedstawił dokładne koszty inkasentów i obsługi administracyjnej gospodarki 

odpadami. 

           Pan Bogusław Łazik stwierdził, że padło dzisiaj wiele gorzkich słów, ale gdyby nie nowa 

ustawa to byśmy się tą sprawą nie zajmowali. Chodzi o to, by te śmieci nie były gdzieś w lasach 

tylko trafiały na miejsce ich składowania. 

 

Ad 17.   

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

Rady : 

-  wniosek Pana Andrzeja Rychtera o zabezpieczenie środków finansowych na utworzenie sekcji 

siatkówki .Tym tematem zajmiemy się na następnej sesji, po rozpatrzeniu przez komisje stałe Rady 

oraz uzyskaniu stanowiska Burmistrza w tej sprawie, 

- pismo Stowarzyszenia „Nocek”  na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Kowalach 

dot. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 elektrowni wiatrowych. 

- protest mieszkańców Kowali  dot. budowy 5 elektrowni wiatrowych podpisany przez 268 

mieszkańców. Jest to poważna sprawa i poprosi Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do tego 

protestu na piśmie i omówione zostaną te sprawy na posiedzeniach komisji. 

- pismo „ Tezy sołtysów” podpisane przez sołtysa Zbigniewa Brodnego  oraz odpowiedź Burmistrza 

na postawione tezy. Komisje zapoznały się z tymi pismami i jeśli będzie potrzebna dyskusja w tym 

temacie to wrócimy do sprawy. 

- życzenia wielkanocne od Ks.Prałata Stanisława Gasińskiego, 

- pismo OSP Praszka w sprawie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego. W niedzielę 

odbyło się zebranie walne Zarządu OSP Praszka, na którym byli: Burmistrz, Przewodniczący Rady, 

Radny Pieniek i Radny Pilarski. Na tym zebraniu została podjęta uchwała , by ponownie wystąpić z 

wnioskiem o pomoc finansową do Rady Miejskiej w kwocie 250.000 zł. Pismo wpłynęło 

przedwczoraj i nie wszystkie komisje je rozpatrywały. Zostanie skierowane na następne posiedzenia 

komisji stałych Rady oraz do Burmistrza o zajęcie stanowiska. Poprosimy też Zarząd gminny OSP o 

zaopiniowanie tego wniosku. Jeśli będzie wola Rady omówimy te sprawy na następnej sesji. 
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     Pan Antoni Polak – Prezes Zarządu OSP w Praszce odczytał wystąpienie Zarządu w sprawie 

konieczności zakupu samochodu i  prośby o dofinansowanie przez Gminę Praszka. Wystąpienie w 

załączeniu do protokołu. 

     Pan Jan Jarząb zapytał, kiedy zostaną podjęte działania w sprawie naprawy drogi w Strojcu. 

     Pan Bogusław Łazik złożył życzenia sołtysom z okazji Dnia Sołtysa oraz przekazał życzenia 

świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim obecnym na sesji.   

Przypomniał też Radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2012 rok do 30 

kwietnia 2013 r. 

   

Ad 17.    

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

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

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 


