
PROTOKÓŁ  Nr  XXX/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  29 maja  2013 roku   w godz. 11
00  

- 14
30 

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 

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

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

6.   Mieszkańcy bloków przy ul. Mickiewicza w Praszce    

7.   Sołtysi  12 osób/ wg listy obecności/ 

8.   Media lokalne:  Kulisy Powiatu, NTO Olesno 

 

Proponowany porządek obrad:   

 

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołów z XXVIII  i XXIX 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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji  „ Zakup średniego  

       samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce”. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

       w Praszce. 

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

       i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       na terenie miasta Praszka przy ul. Powstańców Śląskich. 

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  

       publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż  

       samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania  

       udzielonej dotacji. 



13.  Rozpatrzenie sprawy nadania imienia dla ronda przy ul. Warszawskiej i Piłsudskiego w Praszce. 

14.  Zapytania i wolne wnioski.  

15.  Sprawy różne. 

16.  Zakończenie obrad. 

         

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

  

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXX/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 dodatkowe dwa projekty uchwał: 

1/  w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce 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. 

2/ w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie zadań Powiatu Oleskiego pn. Przebudowa drogi 

Powiatowej nr 1911 O Praszka – Gana - Lachowskie – Dalachów w miejscowości Gana - kanalizacja 

deszczowa.   

          Pan Jarosław  Tkaczyński – Burmistrz Praszki objaśnił przedstawione dodatkowo projekty 

uchwał. Co do pierwszego projektu uchwały, to Wydział Nadzoru  Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego  stoi na stanowisku, że powinna być oddzielna uchwała uchylająca uchwałę nr 

204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce  z dnia 10 grudnia 2012 r.  Rada Miejska  na sesji w 

kwietniu br.  podjęła uchwałę w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego w sprawie 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w której uchyliła też uchwałę Nr 204/XXIV/2012 

z dnia 10 grudnia 2012 r. Zrobiła to w jednej uchwale, a powinny być dwie uchwały. Dlatego 

wystarczy podjąć dzisiaj uchwałę o uchyleniu uchwały  Nr 204/XXIV/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. 



Jest to sprawa formalna. W drugim projekcie uchwały chodzi o to,  by przy wykonywaniu  

kanalizacji deszczowej  w Ganie  przejąć zadania Powiatu Oleskiego i poszerzyć drogę o 0,5 m. 

Będzie w tej sprawie spisane porozumienie  z Powiatem Oleskim  dot. przekazania Gminie Praszka 

dotacji na ten cel. 

      Burmistrz ponadto poinformował,  że jest też zmieniony projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2013 rok. Wczoraj Gmina Praszka dokonała odbioru  boiska ORLIK i musimy rozliczyć 

roboty do 31 maja 2013 r. Był błąd przy zapłaceniu faktur w grudniu 2012 r., było zapłacone o 

50.000 zł mniej niż powinno, bo nie były roboty wykonane i na ten rok  pozostała kwota ok. 143.000 

zł,  a powinno być ok. 194.000 zł.  Zabrakło ok. 52.000 zł i proponuje przesunąć na uregulowanie 

faktur za ORLIKA środki z remontu Urzędu Miejskiego w kwocie 60.000 zł. Więcej nie płacimy za 

ORLIKA, tylko z rozliczeniem tamtego roku tak wyszło. 

          Przewodniczący obrad zaproponował , by wprowadzić te projekty uchwał do porządku obrad 

po  rozpatrzeniu projektów uchwał jako punkt 13 i 14 o brzmieniu: 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce 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. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań Powiatu Oleskiego pn. 

Przebudowa drogi Powiatowej nr 1911 O Praszka – Gana - Lachowskie – Dalachów w miejscowości 

Gana - kanalizacja deszczowa. 

 Następne punkty otrzymałyby kolejne numery, począwszy od nr 15 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przedwczoraj 

wpłynęło pismo do Burmistrza Praszki  oraz do Przewodniczącego Rady Miejskiej od mieszkańców 

bloku przy ul. Mickiewicza 10 / Platforma Oszukiwanych/ w sprawie odłączenia od kotłowni K-2 

budynków gimnazjum i przedszkola oraz zainstalowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w 

tych budynkach z uwagi na płacenie przez mieszkańców bloku Mickiewicza 10 bardzo wysokich 

opłat za ciepłą wodę. Burmistrz przygotował pismo – odpowiedź dla mieszkańców bloku, które 

zostanie dostarczone wszystkim zainteresowanym. Omówimy te sprawy w sprawach różnych jak 

również sprawę opłat za odpady komunalne. Komisje omawiały te sprawy na posiedzeniach i w 

czerwcu rozpatrzymy  ten temat dokładnie. 

         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. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad . 

 

Porządek obrad:   

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołów z XXVIII  i XXIX 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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji  „ Zakup średniego  

       samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce”. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

       w Praszce. 

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

       i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości  

       na terenie miasta Praszka przy ul. Powstańców Śląskich. 

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  

       publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż  

       samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania  

       udzielonej dotacji. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce  

       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. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań Powiatu Oleskiego pn.  

       Przebudowa drogi Powiatowej nr 1911 O Praszka – Gana - Lachowskie – Dalachów  

       w  miejscowości Gana - kanalizacja deszczowa. 

15.  Rozpatrzenie sprawy nadania imienia dla ronda przy ul. Warszawskiej i Piłsudskiego w Praszce. 

16.  Zapytania i wolne wnioski.  

17.  Sprawy różne. 

18.  Zakończenie obrad. 

        

Ad.  3 

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

XXVIII/2013  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz z XXIX/2013 sesji 



Rady Miejskiej z dnia 7 maja 2013 r. wyłożone  były do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz 

przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów. 

Nie wniesiono do protokołów uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły Nr XXVIII/2013 z dnia 

25 kwietnia 2013 r. oraz Nr XXIX/2013 z dnia 7 maja 2013 r. zostały jednogłośnie przyjęte 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 Janusz Dolik 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Marek Śliwka 

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 Janusz Dolik - Przewodniczący 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Marek Śliwka 

 

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 kwietnia 2013 r. do  28 maja 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

        Przewodniczący obrad zapytał, czy są  pytania do Burmistrza odnośnie przedstawionej 

informacji.  

Pytań nie było. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że ponieważ przybyli na sesję 

mieszkańcy bloków przy ul. Mickiewicza w Praszce odnośnie sprawy opłat za ciepłą wodę  

omówimy w tym punkcie tę sprawę.  Poinformował, że 27 maja 2013r. wpłynęło do Urzędu pismo 

od mieszkańców bloków przy ul. Mickiewicza 2,4,6,10, w którym mieszkańcy domagają się 

odłączenia budynków gimnazjum i przedszkola od kotłowni K-2 przy ul. Mickiewicza 4 i 



zainstalowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w tych budynkach. Mieszkańcy uważają, że  

płacą bardzo duże opłaty za ciepłą wodę i domagają się podjęcia  działań w celu zmniejszenia 

kosztów podgrzania wody. 

Sprawa wynikła wcześniej na spotkaniach w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce. W dniu 9 maja 

2013 r. wpłynęło pismo od mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza 10 , które zostało skierowane 

na posiedzenia  Komisji Stałych Rady.  Poprosił Burmistrza o wyjaśnienia dot. tej sprawy. 

          Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki  poinformował, że przeprowadził rozmowy z 

Panem Ingramem – Wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce i z Panem Franciszkiem 

Ratajskim – Prezesem Spółki DUON / Energia Praszka/ w sprawie kosztów podgrzania wody w 

bloku przy ul. Mickiewicza 10. Przeanalizował również pisma Spółdzielni Mieszkaniowej, od 

Państwa i inne pisma. Udzielił odpowiedzi na pisma Prezesowi Spółdzielni z prośbą o dostarczenie 

odpowiedzi  zainteresowanym mieszkańcom, ale  były przekazane mieszkańcom tylko wybiórczo. 

Dzisiaj lub jutro powinno trafić to pismo do mieszkańców /według podpisów pod pismem /. 

Stwierdził, że mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd, że ponoszą koszty ogrzewania budynków 

gimnazjum i przedszkola. To jest nieprawda. Budynki gimnazjum i przedszkola są opomiarowane i 

płacimy faktury za ogrzewanie. Faktury są na kwotę ok. 60.000 zł i  na kwotę ok. 50.000 zł.  i są do 

wglądu w Urzędzie. Spółka DUON/dawna Energia Praszka/ ma jedną taryfę na ciepło i według tego 

jest naliczana opłata za ciepło. W gimnazjum zamontowane zostały regulatory- zawory cyrkulacji, 

które wyłączały ciepłą wodę po godz. 17-tej, ale to nie dało oszczędności. Na ul. Styczniowej został 

odłączony budynek szkoły i też nie dało to oszczędności. Wymienił kotłownie, które mają najwyższe 

koszty i tu zwrócił uwagę, że kotłownia K-2 jest trzecia po względem kosztów. Na os. Kopernika 

odłączone od kotłowni zostały budynki LO i na ul. Sportowej budynek szkoły ponadgimnazjalnej i  

nie wpłynęło to na wysokość opłat za ciepło. Wpłynęło natomiast na wysokość taryfy za ciepło, gdyż 

na obniżenie ceny ciepła mają wpływ dwa czynniki: cena gazu i wielkość sprzedaży ciepła. Gmina 

nie może nic zaradzić, by obniżyć opłaty w bloku przy ul. Mickiewicza 10. Gmina ma co prawda 

30% udziałów w Spółce DUON, ale nie może wpływać na działalność spółki, gdyż jest to spółka 

prawa handlowego. Kiedy próbował rozmawiać w Urzędzie Regulacji Energetyki / URE/ by nie 

podnosić  taryfy na ciepło usłyszał, że jako wspólnik nie może tego robić, gdyż jest to działaniem na 

szkodę spółki, to URE decyduje o cenach ciepła. Praszka ma faktycznie jedną z najwyższych taryf 

ciepła, ale nie najwyższą. Co do ujednolicenia stawek za ciepło, to uważa, że tak można zrobić. Tak 

jest z cenami wody i ścieków i tu też jest jedno przedsiębiorstwo i jedna taryfa. Miasto Olesno ma  

jedną stawkę dla wszystkich mieszkańców. Pan Prezes Ingram uważa, że opłaty za ciepło naliczane 

są według wskaźników poszczególnych kotłowni  i jest to prawidłowe. Jako Burmistrz próbował 

negocjacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową i  z DUON/ Energią Praszka/  w sprawie  kosztów opłat za 



ciepło, ale nic z tego nie wynikło. Kiedy było zagrożenie dostaw gazu, zebrali się prezesi Spółdzielni 

i Energii Praszka wraz z Burmistrzem i udało się wspólnie rozwiązać problem. Dobrze się wtedy 

stało, że Spółdzielnia Mieszkaniowa pożyczyła Spółce pieniądze, gdyż drugi wspólnik odmówił i  

problem z dostawą gazu został rozwiązany, a pieniądze zostały Spółdzielni zwrócone po dwóch 

miesiącach. Gmina również pożyczyła spółce Energia Praszka pieniądze i teraz za tę pożyczkę mamy 

kotłownię w budynku Urzędu. Teraz również rozmawia z prezesami Spółdzielni Mieszkaniowej i 

Spółki DUON, ale nie ma porozumienia. To powinien rozstrzygnąć Sąd.  Jednak już trwa sprawa 

sporna Spółdzielni Mieszkaniowej  i Spółki Energia Praszka w Sądzie. W drugiej instancji wygrała 

proces Spółka Energia Praszka i jest tu niebezpieczeństwo , kto zapłaci 250.000 zł za koszty sądowe. 

        Pan Jarosław  Tkaczyński  stwierdził, że trudno o porozumienie między  Spółdzielnią  a  

DUON, a to by pomogło rozwiązać problem mieszkańców bloków przy ul.  Mickiewicza. Każda 

strona ma swoje racje. Odczytał pismo-odpowiedź dla mieszkańców bloków  przy ul. Mickiewicza  / 

pismo w załączeniu do niniejszego protokołu/. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  podziękował  Burmistrzowi 

za wypowiedź.  Stwierdził, że ten temat nie był planowany na dzisiejszą sesję. Pismo wpłynęło 

praktycznie wczoraj do biura Rady i powinno trafić na następne posiedzenia Komisji Stałych, by 

Radni mogli się zapoznać ze sprawą dokładnie. Jednak skoro Burmistrz dał odpowiedź i są obecni na 

sesji  zainteresowani mieszkańcy, a także Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej więc omówimy do 

końca ten temat. Udzielił głosu Panu Jerzemu Graczowi. 

         Pan Jerzy Gracz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce odniósł się do wypowiedzi 

Burmistrza. Na wstępie stwierdził, że nie otrzymał od Burmistrza odpowiedzi na pismo 

mieszkańców bloków ul. Mickiewicza. Nie zgodził się z zarzutem, że Spółdzielnia rozwiązuje 

swoje sprawy w Sądzie i naraża na koszty mieszkańców bloków. Wyjaśnił, że sprawa sądowa 

wzięła się stąd, że  Spółdzielnia zawarła umowę z dostawcą ciepła i obowiązkiem dostawcy było w 

przypadku sporu skierowanie sprawy do mediacji do Gminy, a nie do Sądu. Ma nadzieję, że w 

przyszłości unikniemy  sądowych sporów i załatwimy te sprawy na miejscu. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk  zwrócił uwagę, że ceny ciepłej wody są różne w zależności od 

kotłowni. Tam gdzie jest więcej odbiorców jest taniej i tu  należy się zastanowić, czy nie podłączyć 

bloków przy ul. Mickiewicza do innej kotłowni. Ponadto jest zbulwersowany treścią pisma 

zamieszczonego na klatkach w blokach przy  ul. Mickiewicza pisma nawołującego , by mieszkańcy 

przyszli na sesję  popatrzeć jak Radni pracują.          

         Pan Zbigniew Pieniek stwierdził, że Radni praktycznie na każdej sesji poruszali temat 

kotłowni. Otrzymał wykaz kotłowni wraz z danymi odnośnie cen za ciepło i wcale kotłownia K-2 

przy ul. Mickiewicza nie jest najdroższa i po odłączeniu gimnazjum na okres wakacji nie 



spowodowało to zmniejszenia ceny za ciepła wodę. Popiera wniosek Pana Grzegorza Kowalczyka 

o zlikwidowanie kotłowni K-2 i podłączenie bloków przy ul. Mickiewicza do innej kotłowni np. K-

4, gdzie jest najwięcej odbiorców i mniejszy koszt podgrzania wody. Uważa, że te kotłownie mają 

za duże zbiorniki wody, a jest coraz mniejsze zużycie wody i stąd są wysokie ceny za podgrzanie 

wody. Im więcej ludzie będą oszczędzać tym ceny będą wyższe, a teraz jeszcze dochodzą śmieci, 

za które będą ludzie płacić od zużycia wody. Potwierdził również, że pismo zamieszczone na 

klatkach było obraźliwe dla Radnych. Zaproponował, że najlepszym rozwiązaniem problemu 

będzie spotkanie wspólne trzech podmiotów, Spółdzielni Mieszkaniowej , Spółki DUON i Gminy i 

załatwienie sprawy. 

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że dzisiaj Rada zapoznała się 

z tym tematem, ale nie będziemy rozstrzygać w tej sprawie. Proponuje spotkanie Prezesów 

Spółdzielni Mieszkaniowej i DUON  z Burmistrzem , Radnymi oraz mieszkańcami i rozwiązanie 

tego problemu. Termin spotkania ustalimy w późniejszym czasie, dzisiaj tego tematu nie 

rozstrzygniemy. O terminie spotkania poinformujemy wszystkich Prezesów, Radnych i 

mieszkańców. Podziękował  za dyskusję. 

 

Ad  6.   

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

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wyjaśnił, że zmiana dot. 

przesunięcia środków z remontu Urzędu na ORLIKA.  

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pan Janusz Dolik – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przeprowadzono głosowanie.           

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

została podjęta uchwała Nr 254/XXX/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 zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Janusz Dolik – 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 255/XXX//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 opinię  do przedstawionego projektu uchwały w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji  „ Zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce”. 

Komisje Stałe Rady: Budżetowo-Finansowa i Rewizyjna  zaakceptowały projekt  uchwały 

jednogłośnie, natomiast komisje: ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ds. Rozwoju 

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

zaakceptowały projekt uchwały nie jednogłośnie. 

         Pan Janusz Dolik  – 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/ 12 za, 3 wstrzymujące / została podjęta uchwała 

Nr 256/XXX/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji  „ Zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Praszce”.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.        

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinię  do przedstawionego projektu uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały nie jednogłośnie. 

         Pan Janusz Dolik  – 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/ 12 za, 3 wstrzymujące / została podjęta uchwała 

Nr 257/XXX/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Praszce.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przerwa – 15 minut. 

 

Ad 10.        

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poinformował, że 

Wojewoda Opolski unieważnił podjętą przez Radę Miejską w Praszce uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 

13 marca 2013 r. z powodu istotnego naruszenia prawa tj. niewłaściwe określenie stawki opłaty 

abonamentowej za dostarczanie wody poprzez zróżnicowanie jej wysokości w zależności od średnicy 

wodomierza.  W związku z tym został przygotowany nowy projekt uchwały w tej sprawie. Radni mieli 

pełne informacje dot. zmiany taryf. 

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

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie zajęły stanowiska w sprawie  projektu uchwały. 

Komisja Budżetowo-finansowa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja ds. Rozwoju 

Gospodarczego Gminy zaakceptowała projekt uchwały nie jednogłośnie /2 za, 5 wstrzymujące/. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił Prezesa GOSKOM o wyjaśnienie   

zmiany  taryf na wodę i ścieki. 

         Pan Ryszard Szymański – Prezes GOSKOM  wyjaśnił, że kwotowo to nic się nie zmieniło. 

W poprzedniej uchwale chcieliśmy przerzucić ciężar wymiany liczników na odbiorców, którzy 

mają wodomierze większe niż 20 Ø, ale to zostało zakwestionowane przez nadzór. Stąd w 

proponowanej taryfie wzrost ceny wody o 35 groszy tj. 0,8%  gdyż jest konieczność wymiany 

wodomierzy, a także  główna nitka wymaga remontu i potrzebne są na to środki. Jeśli ich nie 

będzie te sprawy przełożą się na następny rok. Ceny wody nie są wyssane z palca, to wynika ze 

wzrostu opłat stałych, na które składają się: podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa, 

monitoring, badania wody, odpady. Nie wprowadzenie tej podwyżki ceny wody spowodowałoby 

straty spółki w wysokości 1.500 zł na miesiąc. 

       Pan Józef Pilarski  odniósł się do sprawy podwyżki ceny wody. Przypomniał, że przed 

rokiem była podwyżka ceny wody 8%, bo było mówione, że przez 4 lata nie była podwyższana 



cena wody. Umówiliśmy się wtedy, że nie będziemy drastyczne podwyższać ceny wody. Teraz 

społeczeństwo odbiera to jako kolejną podwyżkę cen wody i jest to powyżej inflacji. 

          Pan Ryszard Szymański stwierdził , że koszty stałe też rosną powyżej inflacji. 

          Pan Grzegorz Jabłoński poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

miała inną propozycję dot. taryf na wodę i ścieki. 

           Pan Ryszard Szymański odpowiedział, że nie można było uwzględnić propozycji Komisji 

ponieważ wniosek składa się na 70 dni  przed ogłoszeniem taryf. 

           Pan Janusz Dolik  – 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 w wyniku głosowania: 3 za, 2 przeciw i 10 wstrzymujących się,  została 

podjęta uchwała Nr 258/XXX/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy ul. Powstańców Śląskich. 

Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pan Janusz Dolik  – 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 259/XXX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na  

nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy ul. Powstańców Śląskich.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię  do przedstawionego projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji. 



Komisje Stałe Rady zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pan Janusz Dolik  – 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 260/XXX/2013 w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

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

uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce 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 został omówiony 

wcześniej. 

         Pan Janusz Dolik  – 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 261/XXX/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 

204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce 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. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.  

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań Powiatu Oleskiego pn. Przebudowa drogi 

Powiatowej nr 1911 O Praszka – Gana - Lachowskie – Dalachów w  miejscowości Gana - kanalizacja 

deszczowa  został omówiony wcześniej. 

         Pan Janusz Dolik  – 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 262/XXX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 

przejęcie zadań Powiatu Oleskiego pn. Przebudowa drogi Powiatowej nr 1911 O Praszka – Gana - 

Lachowskie – Dalachów w  miejscowości Gana - kanalizacja deszczowa. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 15.   

              Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że sprawa nadania imienia 

dla ronda przy ul. Warszawskiej i Piłsudskiego w Praszce była już dwukrotnie rozpatrywana na 

sesjach Rady. Przypomniał, że są 3 wnioski  dot. propozycji nadania imienia dla ronda w Praszce. 

Przedstawił kolejno wnioski, które wpłynęły do Rady Miejskiej: 

1/ wniosek 5 Radnych o nadanie rondu imienia Jana Pawła II, 

2/ wniosek Radnego Grzegorza Kowalczyka o nie nadawanie imienia rondu, 

3/ wniosek Radnego Rychtera / wniosek Jarosława Woliwody z podpisami ok. 500 mieszkańców/  

   o nadanie rondu imienia Józefa Góreckiego   

   Poprosił o przegłosowanie wniosków począwszy od najdalej idącego wniosku tj. o nie nadawanie 

imienia rondu złożony przez Radnego Grzegorza Kowalczyka. Zapytał Radnych: Kto jest za tym 

wnioskiem? Przeprowadzono głosowanie. 

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

Grzegorza Kowalczyka o nie nadawanie imienia rondu został przyjęty większością głosów / 9 za, 5 

przeciwnych i 1 wstrzymujący/. 

 

Ad 16.   Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 17.   

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

wpłynęło do Rady wiele pism dot. opłat za odpady komunalne: 

1/  Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce informujące, że mieszkańcy 

bloków są niezadowoleni z  podjętej przez Radę uchwały w sprawie sposobu naliczania opłat  za 

śmieci według  ilości zużytej wody. 

2/ Pana Hieronima Anioła -   dot.  metody i sposoby naliczania opłat w blokach, 

3/ Pana Rafała Simbora – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – wyboru metody naliczania opłat 

za odpady komunalne, 



4/ pismo Pani Elżbiety Sałaty -  niezgadzającej się z uchwałą Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 

marca 2013 r. 

          Pan Bogusław Łazik poinformował, że odbyło się spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Praszce z mieszkańcami bloków, na którym był jako Przewodniczący Rady i Pan Burmistrz. 

Usłyszeli sprzeciw mieszkańców bloków co do metody naliczania opłat za odpady komunalne od 

zużycia wody. Mieszkańcy bloków zarzucają, że są nierówno traktowani jako mieszkańcy gminy. 

Na wsiach ustalona jest metoda od osoby, a w mieście od zużycia wody, co jest w ogóle 

niezrozumiałe dla mieszkańców bloków. Przy podejmowaniu uchwały pominęliśmy też ulgę. Teraz 

mając więcej informacji należałoby zastanowić się nad zmianą uchwały z marca br. i być może 

wybrać inną metodę jednakowa dla wszystkich tj. od osoby. Radni być może będą mieli inne 

propozycje i w czerwcu podejmiemy decyzję w tej sprawie. Na spotkaniu w Spółdzielni było dużo 

osób i jest to miarodajna opinia. Komisje jeszcze raz rozpatrzą sprawę metody naliczania opłat za 

śmieci. Może trzeba powołać zespół z udziałem Burmistrza , pracowników Urzędu i  Radnych i 

wypracować projekt uchwały zmieniającej metodę i sposób naliczania opłat za śmieci. 

       Pan Andrzej Rychter  zawnioskował, by przygotować również projekt uchwały zmieniającej 

metodę naliczania opłat za odpady  od osoby. 

       Pan Józef Pilarski przypomniał, że przy podejmowaniu uchwały Komisja Rewizyjna 

proponowała jednakową zasadę dla wszystkich mieszkańców gminy, czyli od osoby 7,50 zł. Jest 

wzburzenie mieszkańców bloków dlaczego społeczeństwo jest dzielone w tym względzie. Popiera 

wniosek Radnego Rychtera, by ustalić stawkę opłat za odpady od osoby i oczywiście wprowadzić 

ulgi jednakowe dla wszystkich. Pewnie teraz wyjdzie wyższa stawka, ale będzie to lepsze 

rozwiązanie. 

       Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę, że  trzeba będzie zmienić deklaracje i będą 

dodatkowe koszty. 

      Radny Sławomir Trawiński stwierdził, że mieszkańcy bloków produkują więcej śmieci i wnosi 

o przygotowanie projektu uchwały  z uwzględnieniem kompostowania. 

      Radna Anna Kaczmarek odniosła się do sprawy kosztów nowych deklaracji. Stwierdziła, że 

mieszkańcy chcą referendum w tej sprawie i wówczas będą jeszcze większe koszty. Opłaty za 

odpady dla mieszkańców bloków są za wysokie, a nie wszyscy mieszkańcy będą segregować śmieci 

i to trzeba brać pod uwagę. Uważa, że nie powinno się różnicować społeczeństwa. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że coś Rada musi zrobić w tym 

temacie. Trzeba jeszcze raz rozpatrzyć tę sprawę. Lada moment będzie podpisana umowa z EKO-

REGIONEM  i będzie obowiązywać ta uchwała, która jest podjęta. Co do deklaracji to trzeba 

byłoby ją zmienić. Dla Spółdzielni Mieszkaniowej jest jedna deklaracja i może można byłoby ją 



zmienić tylko w części dot. bloków. Wiemy, że na gospodarkę odpadami i obsługę jest ustalona 

kwota i musimy się w tej kwocie zmieścić. Myśli, że można byłoby wprowadzić ulgę za zużycie 

wody powyżej np. 8 m
3
,
  
ale tu powinniśmy mieć dane ze Spółdzielni Mieszkaniowej, ile jest takich 

osób. To też może znacznie zawyżyć stawkę od osoby. Trzeba jednak uwzględnić racje 

mieszkańców. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że jesteśmy po przetargu i wiemy jaka 

jest potrzebna kwota. Nie możemy jednak obiecywać ludziom, że będzie zmieniona uchwała w 

sprawie opłat za odpady, bo to może nie wyjść. Wie, że będą problemy z płatnościami 

mieszkańców. 

       Radny Józef Pilarski stwierdził, że wprowadzenie ulgi dla osób zużywających powyżej 8 m
3
 

będzie dotyczyć niewielkiej liczby mieszkańców. Kiedy była podejmowana uchwała w sprawie  

opłat za odpady była informacja, że średnie zużycie wody na osobę wynosi 2 m
3
, a praktycznie jest 

4 m
3
 . 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że dane były wzięte z odczytów zużycia 

wody i wynikało, że średnie zużycie jest na poziomie 2m
3
, ale była brana pod uwagę liczba 

mieszkańców 5600. 

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady dodał, że brana była pod uwagę ilość osób 

zameldowanych, a to się nie zgadza z faktyczną ilością osób zamieszkałych. Temat opłat za śmieci 

trzeba omówić i jeśli nie uda się zmienić uchwały do końca czerwca, to może będziemy próbować  

zrobić to później. 

       Pan Jerzy Gracz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdził, że temat jest złożony i 

sugeruje, by najpierw zdecydować kiedy można zmienić uchwałę. Można przygotować różne 

wersje i wyliczenia co do ulg.  Odniósł się do  wypowiedzi Radnego Trawińskiego, że w blokach 

nie ma kompostowania śmieci i że jest więcej śmieci. Jest to nieprawdą, bo jest kompostowanie i 

mieszkańcy bloków nie wytwarzają więcej śmieci. Poprosił również o zmianę terminu płatności w 

uchwale. Jest do 15 lipca, a powinno być do 15 następnego miesiąca, z wyprzedzeniem nie da się 

zapłacić.  Ustalenie stawek od zużycia wody jest generalnie skrytykowane. Powinien powstać 

zespół w celu wypracowania metody opłat. W blokach mieszka ok. 70% osób zameldowanych, 

30% wyjechało za granicę lub na studia. Trzeba wykonać  rozeznanie co do ilości osób 

zamieszkałych. 

      Pan Jacek Owczarek zapytał Prezesa Spółdzielni, czy może przedstawić dane dot. ilości osób 

zużywających powyżej 8 m
3 

. 



       Pan Gracz odpowiedział, że postara się to zrobić w czerwcu. Proponuje  powołać zespół 

składający się z pracowników Urzędu, GOSKOM i Spółdzielni Mieszkaniowej w celu 

przygotowania materiałów na posiedzenia komisji. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził,  że w pierwszej wersji zmiany 

uchwały możemy popracować nad ulgą, wykazać ile jest lokali, gdzie zużycie jest powyżej 10 m
3
 . 

Zarząd Spółdzielni rozezna ile osób fizycznie mieszka w blokach  i od ilu osób będą pieniądze za 

śmieci i na następny rok będziemy mogli rozpatrywać sprawę opłat. 

      Pan Józef Pilarski stwierdził, że powinny być dane zbilansowane , zrobić wyliczenia i wtedy 

zrobić spotkanie odnośnie opłat za śmieci.   

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  stwierdził, że następna sesja Rady będzie ok. 20 

czerwca i to spotkanie musiałoby się odbyć w przyszłym tygodniu , by przygotować projekty 

uchwał na posiedzenia komisji stałych. Mogą być nawet trzy propozycje uchwał i zdecydujemy w 

którym kierunku pójść. W marcu było za mało danych i podjęta została taka uchwała jaka jest. 

Pewnie trudno będzie ustalić opłatę za śmieci w blokach od osoby, ale temat omówimy  jeszcze na 

spotkaniu. Ustalono termin spotkania na wtorek – 4.06.2013r. godz. 15
00

. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że mając dane ze Spółdzielni 

Mieszkaniowej co do ilości zużytej wody w lokalu mieszkalnym można zrobić symulację co do 

ulgi, czy powyżej 8 m
3
 czy powyżej 10 m

3
. Musimy też zorientować się, jak wyglądają kwestie 

prawne, co z deklaracjami. Może się zdarzyć, że nie można będzie wprowadzić zmian od 1 lipca. 

     Radny Andrzej Rychter zapytał Prezesa Spółdzielni, ile jest faktycznie zamieszkałych osób w 

blokach. 

      Pan Jerzy Gracz  odpowiedział,  że to jest niemożliwe na chwilę obecną. Musi wyjść informacja 

do mieszkańców i trzeba dać ludziom czas na złożenie deklaracji. 

     Pani Anna Kaczmarek zapytała Prezesa, ile osób zadeklarowało zbiórkę selektywną śmieci, a ile 

zmieszaną. 

      Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiedział, że prawie 100% zadeklarowało selektywną 

zbiórkę śmieci. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował Radę, że od 29 maja do 29 lipca 

2013 r. w Urzędzie Miejskim odbywać się będzie  kontrola kompleksowa przeprowadzana przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Poruszył  też sprawę remontów chodników w Praszce. 

Poinformował, że jest możliwość pozyskania środków unijnych i chce zapytać Radę, które ulice 

robić. Zaproponował, by w pierwszej kolejności zrobić chodniki w ul. Kilińskiego – na całej 

długości, Powstańców Śl.  do Szkoły nr 4  i w drugą stronę do przychodni , kina i straży pożarnej. 

Te rzeczy są wysoko punktowane i jest duża szansa na uzyskanie 50% dofinansowania. Koszt 



całego przedsięwzięcia wyniosłaby ok. 1 mln zł.  Poprosił Radnych o wyrażenie opinii, czy 

podejmować działania. 

Przeprowadzono głosowanie. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Radni większością 

głosów /14 za,1 wstrzymujący/ pozytywnie zaopiniowali propozycję Burmistrza dotyczącą 

wykonania chodników w ul. Kilińskiego i Powstańców Śl. 

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

- Państwa Katarzyny i  Kamila Krzemińskich o naprawę drogi gminnej. 

- mieszkańców  Zawisny o ujęcie w planach na 2014 budowy kanalizacji. 

   Pisma przekazane były do rozpatrzenia na posiedzeniach komisji stałych. 

        Pan Grzegorz Jabłoński poprosił Burmistrza o podjęcie działań w celu udrożnienia rowu w 

Wierzbiu od posesji Pana Zająca do posesji Pana Mierzwy oraz oczyszczenia wiat przystankowych 

z reklam i ogłoszeń. Pomimo informacji, że jest to zabronione i tak są wywieszane. 

 

Ad 18. 

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXX/2013 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 


