
1 

 

PROTOKÓŁ  Nr  XXIX/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  7 maja  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 13 / lista obecności w załączeniu /. 

Nieobecnych 2 Radnych: Pan Jan Jarząb i Pan Arkadiusz Kościelny. 

 

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 - 13 osób/ lista obecności w załączeniu/ 

7.   Zaproszeni goście na część uroczystą sesji / lista zaproszonych gości w załączeniu/. 

8.   Media lokalne -Kulisy Powiatu , Radio Ziemi Wieluńskiej  

 

Proponowany porządek obrad: 

     

  Godz. 11
00

  - część robocza sesji w Urzędzie Miejskim w Praszce. 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

  5.  Omówienie sprawy nadania imienia dla ronda w Praszce.   

      

  Godz. 12
00  

-  część uroczysta sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Praszki   

                       w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce 
  

  6.  Rys historyczny Praszki przedstawiony przez ucznia Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego 

       Jana Pawła II w Praszce. 
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  7.  Ogłoszenie laureatów Nagrody Burmistrza Praszki  Praszkowski Koziołek 2013 

  8.  Część artystyczna. 

  9.  Zakończenie obrad. 

         

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXIX/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 13 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

            Powitał  również  Sołtysów, Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego.   

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, 

który otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  Wniósł do porządku 

obrad dodatkowy punkt – sprawy różne , ponieważ jest do omówienia kilka spraw. Proponuje 

omówić sprawy różne  po punkcie 5, czyli jako punkt 6, a następne punkty otrzymają kolejne 

numery począwszy od numeru 7. 

 Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie punktu 6 – sprawy różne. 

          Przewodniczący obrad 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 . 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad . 

 

  Godz. 11
00

  - część robocza sesji w Urzędzie Miejskim w Praszce. 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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  5.  Omówienie sprawy nadania imienia dla ronda w Praszce.   

  6.    Sprawy różne.  

 

  Godz. 12
00  

-  część uroczysta sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Praszki   

                       w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce 
  

  7.  Rys historyczny Praszki przedstawiony przez ucznia Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego 

       Jana Pawła II w Praszce. 

  8.  Ogłoszenie laureatów Nagrody Burmistrza Praszki  Praszkowski Koziołek 2013 

  9.  Część artystyczna. 

 10.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

             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 Sławomir Trawiński 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

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 Sławomir Trawiński 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

 

Ad 4. 

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował,  że poprzednia uchwała Rady 

Miejskiej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,  

gdyż Rada nie określiła w uchwale częstotliwości odbierania odpadów, ani  też sposobu 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Na ostatniej sesji  Rada uchyliła 

zaskarżoną uchwałę i na dzisiejszą sesję Burmistrz przedstawił nowy projekt uchwały, w którym 
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zostały wprowadzone uwagi  Wojewody Opolskiego. Poprosił Burmistrza o wyjaśnienia dot.  

przedstawionego projektu uchwały .  

Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił wprowadzone zmiany. Dotyczą głównie :  § 3 ust.2  

dot. określenia częstotliwości odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz § 5 ust.2  

dot. sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W nowym projekcie uchwały zostały uregulowane zapisy zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

         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 253/XXIX/2013 w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Radnych o ponowne 

omówienie sprawy nadania imienia dla ronda w Praszce. Sprawa była już omawiana na 

spotkaniu Radnych po ostatniej sesji. Ponieważ były różne opinie w tej sprawie  powinniśmy 

powrócić do tematu. Radca prawny Urzędu zwróciła uwagę, że ponieważ uchwała w sprawie 

nadania imienia rondu jest aktem prawa miejscowego , projekt uchwały wymaga konsultacji 

społecznych. Wniosek Radnych o nadanie imienia Jana Pawła II dla ronda w Praszce został 

skierowany do zaopiniowania do dwóch parafii w Praszce oraz do Towarzystwa Przyjaciół 

Praszki.  Ponieważ wpłynęły dwie inne propozycje od Towarzystwa Przyjaciół Praszki i od Pana 

Jarosława Woliwody o nadanie innych imon, musimy zdecydować jaki projekt uchwały poddać 

pod konsultacje społeczne. Proponuje to zrobić na następnej sesji, kiedy będzie pełny skład 

Rady. Na poprzedniej sesji były też wnioski Radnych o nie nadawanie imienia rondu i o 

wstrzymanie sprawy do czasu ukończenia ronda. 

 

Ad  6.     

      Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady: 

- pismo Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  dot. wypełnienia ankiety. 

Przekazano Burmistrzowi Praszki do załatwienia. 
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- notatka Stowarzyszenia NOCEK w Kowalach z dnia 25.04.2013 r. z kserokopiami 

dokumentów dot. odwołania od decyzji środowiskowej Burmistrza Praszki z dnia 12 lipca 2012 

r. dla inwestycji budowy elektrowni wiatrowych w Kowalach do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu.  

- pismo Pana Stanisława Nogi dot. umieszczenia w planach inwestycyjnych Gminy budowy 

drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza w Praszce. 

      Pan Bogusław Łazik poinformował, że odbyło się spotkanie z sołtysami w Urzędzie 

Miejskim z udziałem  Przewodniczącego Rady, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza. Ustalono, że 

sołtysi otrzymają wzory protokołów zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego oraz że 

sołtysi będą otrzymywać materiały na sesje Rady. Była też omawiana sprawa diet dla sołtysów, 

czy ma być dieta miesięczna stała, czy za posiedzenie.  Obecnie wypłacana jest dieta za 

posiedzenie zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady.  Sprawdzimy, czy prawnie jest możliwe 

ustalenie innego sposobu wypłacania diety sołtysom. Najlepiej, aby grupa Radnych i sołtysów 

rozpatrzyła ten temat z udziałem Radcy prawnego. Dzisiaj zgłasza tylko ten temat, a  

rozpatrzymy go w późniejszym terminie, po sprawdzeniu  możliwości prawnych. 

     Pan Grzegorz Jabłoński  zadeklarował  udział w rozpatrzeniu tego tematu. 

 Pan Zbigniew Brodny przedstawił protokół ze spotkania do zapoznania się Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej i  Zastępcy Burmistrza. 

     Pan Bogusław Łazik zakończył omawianie spraw różnych. Poinformował, ze następna sesja 

odbędzie się pod koniec maja, a w czerwcu odbędzie się sesja absolutoryjna po otrzymaniu 

wszystkich opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna odbyła już jedno 

posiedzenie dot. analizy wykonania budżetu za 2012 rok. Po otrzymaniu opinii RIO  dot.  

wykonania budżetu za 2012 r. odbędzie kolejne posiedzenie .  

 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad   zaprosił wszystkich na dalszą część obrad  do 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce, gdzie odbędzie się uroczystość 

Obchodów Dnia Praszki.    

 

Godz. 12
00  

-  część uroczysta sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Praszki  w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce.  

 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce powitał zaproszonych 

gości.  
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Ad 6 

        Rys historyczny miasta Praszki  przedstawiła uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Praszce. 

 

Ad 7 

        Podczas  uroczystości zostały wręczone tegoroczne nagrody Burmistrza  Praszki  

„ Praszkowski Koziołek”.  Nagrody te otrzymali: 

-  Pani Klementyna Pecyna -działalność społeczna i charytatywna 

–  Pani Ewa Rychter - działalność sportowa 

–  Pan Andrzej Musiał - promocja miasta i gminy 

–  Pani Barbara Adamska - działalność kulturalno-artystyczna. 

  

Ad 8     

      W części artystycznej  wystąpili uczniowie szkół podstawowych oraz Zespół muzyczny 

działający przy  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Praszce. 

 

Na zakończenie uroczystości Pan Bogusław Łazik podziękował wszystkim za udział w 

Obchodach Dnia Praszki.     

 

Ad  9.    

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  

porządku obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXIX//2013 sesję Rady Miejskiej w 

Praszce”.  Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

             Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


