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PROTOKÓŁ  Nr  XXXVIII/2014 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 5 lutego 2014 roku  w godz. 10
00  

- 12
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 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego 

6.   Sołtysi - 13 osób / wg listy obecności/ 

7.   Media: Radio Ziemi Wieluńskiej 

8.   Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Praszce ul. Kaliska   

 

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 poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od  

       osób fizycznych w drodze  inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz 

       wysokości wynagrodzenia za inkaso.   

 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  

       z tytułu trwałego  zarządu. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

       do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących 

       przyznawanie dodatku energetycznego. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

       posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  

       wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

        zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium do chodowego uprawniającego do 

        przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
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        zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego  

        gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  

       dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów na lata 2014-2020”. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę 

       Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce. 

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

       dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę  

       Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce. 

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  

       u dziennego opiekuna  

   16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar funkcjonalny Kluczbork- 

          Namysłów-Olesno 

   17.  Zapytania i wolne wnioski.  

18.  Sprawy różne. 

19.  Zakończenie obrad. 

         

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad .1 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych radnych 

na XXXVIII/2014 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,   zatem obrady są 

prawomocne. 

        Powitał  zaproszonych gości, sołtysów oraz Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w 

Praszce oraz przedstawicieli mediów.  Powitał również  młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w 

Praszce i poprosił o przedstawienie akcji, z którą chcą zapoznać Radnych i wszystkich obecnych. 

        Przedstawicielka grupy uczniów poinformowała, że trwa coroczna edycja akcji „ Mam Haka na 

raka” dot. walki z chłoniakiem. Młodzież przedstawiła  ulotki oraz zachęciła wszystkich do 

przeprowadzenia badań profilaktycznych. 

 

Ad 2. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Poinformował, że jest  zmiana 

projektu uchwały w sprawie maksymalnego wynagrodzenia opiekuna dziennego, zmieniła się 

stawka. Zaproponował również przeniesienie punktu 6 na koniec bloku uchwał tj. jako pkt 18, a w 

punkcie 6 proponuje rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 

2014r., który został wniesiony przez Burmistrza w trakcie posiedzeń komisji. Ponadto wniósł o 
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wprowadzenie  dodatkowego projektu uchwały jako pkt 17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2014 rok.  Następne punkty otrzymują kolejne 

numery. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z  proponowanymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad z proponowanymi 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 budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  

       z tytułu trwałego  zarządu. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

       do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących 

       przyznawanie dodatku energetycznego. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

       posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  

       wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

        zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium do chodowego uprawniającego do 

        przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

        zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego  

        gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  

       dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów na lata 2014-2020”. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę 

       Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce. 

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

       dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę  

       Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce. 

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  

       u dziennego opiekuna  
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   16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar funkcjonalny Kluczbork- 

          Namysłów-Olesno 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  

       w Praszce na 2014 rok.   

18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od  

       osób fizycznych w drodze  inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz 

       wysokości wynagrodzenia za inkaso.   

   19.  Zapytania i wolne wnioski.  

20.  Sprawy różne. 

21.  Zakończenie obrad. 

         

Ad.  3 

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

XXXVII/2013 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 grudnia  2013 r. wyłożony  był do wglądu w 

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

protokołu. Nie wniesiono uwag do protokołu.   

Przeprowadzono głosowanie.  

      Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół XXXVII/2013 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 30 grudnia 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: 

         - Pan Zbigniew Pieniek 

         - Pan Arkadiusz Kościelny 

         - Pan Sławomir Trawiński 

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 Arkadiusz Kościelny 

         - Pan Sławomir Trawiński 

 

Ad 5.      

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

między sesjami tj. od. 2 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. Informacja stanowi załącznik do 
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protokołu. 

       Pan Zbigniew Pieniek zapytał Burmistrza ile wynosi dopłata  dla nauczycieli z tytułu 

wyrównania do średnich wynagrodzeń. 

     Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że dopłata wyniosła 74.000 zł./ 53.000 zł – 

nauczyciele mianowani i 9.000 zł dla dyplomowanych/. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził,  że jest ten system niesprawiedliwy dla nauczycieli, bo ten co 

ma goły etat otrzymuje tyle samo co inny nauczyciel z nadgodzinami. 

 

Ad 6. 

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że nie wszystkie komisje 

rozpatrywały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok, ale już wszyscy 

zapoznali się z projektem uchwały. Poprosił o opinie te komisje, które rozpatrywały projekt uchwały. 

Komisje: Budżetowa, Oświaty, Rolnictwa zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 317/XXXVIII/2014  w 

sprawie  zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7.   

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie 

dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego  zarządu. Bonifikata dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Ganie. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 318/XXXVIII/2014  w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego  zarządu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  8.   

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że zostały przedłożone Radzie 4 

projekty uchwał dot. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej . Na posiedzeniach komisji był Pan 
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Leszek Krzyżanowski- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce i objaśnił te projekty 

uchwał. 

Następnie poprosił przewodniczących komisji stałych Rady  o opinie dotyczące projektu uchwały 

w sprawie upoważnienia  kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących  przyznawanie dodatku 

energetycznego.  

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 319/XXXVIII/2014  w 

sprawie   upoważnienia  kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących  przyznawanie dodatku 

energetycznego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  9.   

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady  o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie  posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Poinformował, że podjęcie tej uchwały 

jest  obarczone pewnym ryzykiem, gdyż jest tylko pismo Ministerstwa w tej sprawie, nie ma 

przepisów ustawowych, ale robimy to,  by nie rezygnować z dożywiania . 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 320/XXXVIII/2014  w sprawie   

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie  posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020”.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 10.   

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady  o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium do chodowego 

uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na  zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-

2020”. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 321/XXXVIII/2014  w sprawie   

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11. 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych 

Rady  o opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie  dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów na lata 

2014-2020”. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

         Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 322/XXXVIII/2014  w sprawie   

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i uczniów na lata 2014-2020”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

                 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady  poinformował, że zaskarżone zostały przez 

Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dwie uchwały Rady 

Miejskiej w Praszce i zobowiązani jesteśmy udzielić odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego. 
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Pierwsza skarga dotyczy uchwały  Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce. Przedstawiony 

został projekt uchwały  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na 

uchwałę Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce.  

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 323/XXXVIII/2014  w sprawie   

udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 289/XXXIV/2013 Rady 

Miejskiej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.   

        Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku  podjętej przed chwilą   

uchwały musimy zmienić uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego 

opiekuna oraz zasad jego ustalania. Poprosił przewodniczących komisji stałych o opinie do 

przedstawionego projektu uchwały oraz Panią Wiceburmistrz o wyjaśnienie zmian w projekcie 

uchwały . 

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki wyjaśniła, że uchwała Nr 

289/XXXIV/2013 w sprawie maksymalnego wynagrodzenia opiekuna dziennego była podjęta w 

porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu i była ustalona stawka 3,36 zł za godzinę na 

jedno dziecko.  Musimy jednak to zmienić i zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Pracy w 

Opolu ma to być stawka 10,80 zł. Wojewoda zakwestionował  część zapisów w uchwale i musimy to 

zmienić. Stąd nowy projekt uchwały w sprawie maksymalnego wynagrodzenia opiekuna dziennego. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 324/XXXVIII/2014  zmieniającą 

uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego 

ustalania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.  

         Przewodniczący obrad poinformował, że następną zaskarżoną przez Wojewodę Opolskiego 

uchwałą jest uchwała Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce. Stąd projekt uchwały w sprawie 



9 
 

udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 290/XXXIV/2013 Rady 

Miejskiej w Praszce.  Poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o opinie do przedstawionego 

projektu uchwały. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 325/XXXVIII/2014  w sprawie   

udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 290/XXXIV/2013 Rady 

Miejskiej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.   

        Przewodniczący obrad poinformował, że w wyniku zaskarżenia uchwały Nr 290/XXXIV/2013 w 

sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna  został przedłożony Radzie 

projekt uchwały zmieniającej w tej sprawie uwzględniający zakwestionowane sprawy. Poprosił Komisje 

Stałe o opinie dot. projektu uchwały. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt omawianej uchwały. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt  uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 326/XXXVIII/2014  zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

   Ad 16.  

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

utworzenia Stowarzyszenia Obszar funkcjonalny Kluczbork- Namysłów-Olesno był omówiony 

szczegółowo na posiedzeniach komisji stałych Rady przez Burmistrza. Poprosił o opinie komisji dot. 

projektu uchwały. 

   Wszystkie komisje stałe zaakceptowały przedstawiony projekt uchwały. 

         Pan Jan Gędek – Sołtys  wsi Strojec zwrócił uwagę, że w statucie stowarzyszenia jest błąd. 

         Pani Borowiec  - Radca prawny wyjaśnił, że to jest tylko projekt statutu i będzie on uchwalany na 

zebraniu założycielskim. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że dzisiaj podejmując uchwałę Rada ma zadeklarować przystąpienie 

do Stowarzyszenia. 
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          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przybliżył temat sołtysom. Poinformował, że 

Stowarzyszenie będzie miało za zadanie stworzyć strategię rozwoju dla mikroregionu i ubiegać się o 

środki na jej realizację. Podobnie jak to jest z Lokalną Grupą Działania Górna Prosna, tylko o większym 

zasięgu. Przedstawiony projekt statutu to jest ramowy statut stowarzyszenia, który będzie konsultowany 

jeszcze przez członków stowarzyszenia. Uwagi przekaże na spotkaniu założycielskim. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt  uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 327/XXXVIII/2014  w sprawie 

utworzenia Stowarzyszenia Obszar funkcjonalny Kluczbork- Namysłów-Olesno. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 17.  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że na pierwszej sesji w nowym roku 

kalendarzowym należy podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Praszce na 2014 rok.  Poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o 

przedstawienie planów pracy na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili kolejno plany pracy komisji na 2014 rok, które 

będą stanowić załączniki do uchwały. 

        Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt  uchwały.         

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 328/XXXVIII/2014  w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2014 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

       Przewodniczący obrad zarządził przerwę w obradach i poprosił, by jeszcze przedyskutować 

sprawę inkasentów podatków. 

  

Przerwa – 15 minut. 

 

Ad 18.  

         Pan Bogusław Łazik poprosił o przedstawienie opinii komisji dotyczących  projektu  uchwały  

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze  

inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz  wysokości wynagrodzenia za inkaso.   



11 
 

   Komisje : ds. Rozwoju Gospodarczego Rozwoju Gminy , Rewizyjna, Budżetowo-Finansowa i Oświaty 

zaakceptowały projekt uchwały. Komisja d/s. Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła inną 

propozycję: utrzymanie dotychczasowych stawek procentowych z jedną różnicą - przeniesienie sołtysa 

Prosny z grupy 7,5% do 10%  oraz  wypłacenie po 1,5 zł od 1 dostarczonego nakazu. 

           Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że po 

spotkaniu z sołtysami wystąpił o to, by do wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków było 

doliczone wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych oraz o ustalenie  prowizji  tak by była 

bardziej sprawiedliwa dla wszystkich sołtysów. Propozycja Burmistrza przedstawiona w projekcie 

uchwały na dzisiejszą sesję: 5% prowizji dla wszystkich i 3 zł od doręczonego nakazu jest 

niesprawiedliwa, bo sołtysom z mniejszych wiosek zabrano by pieniądze.  Przedstawił wniosek, by w 

projekcie uchwały zmienić stawki procentowe wynagrodzenia za inkaso tak by były bardziej 

sprawiedliwe dla mniejszych sołectw i tak: 

  a/ stawkę 5%  na 4,5 % dla inkasentów z Wierzbia, Kowali, Gany, Brzezin, Przedmościa, Strojca, 

  b/ stawkę 7,5 % na 6,5% dla inkasentów ze Skotnicy, Wygiełdowa, Szyszkowa, Rozterku, Rosoch, 

  c/ stawkę 10% na  9%   dla inkasentów z Prosny, Sołtysów, Lachowskiego, Aleksandrowa, Kuźniczki. 

    Te stawki mieszczą się w ogólnej kwocie 30.000 zł  zapisanej w budżecie gminy. 

          Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik poinformowała, że Pan Grzegorz Jabłoński – Radny Rady 

Miejskiej w Praszce może być  inkasentem. Taka jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

          Pan Grzegorz Jabłoński poprosił w związku z powyższym o wyłączenie z głosowania nad 

projektem uchwały. 

          Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosku Pana  Henryka Żyty. 

   Przeprowadzono głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

           Pan Zbigniew Pieniek - Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt  uchwały.         

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 14 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 329/XXXVIII/2014  w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze  inkasa 

należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz  wysokości wynagrodzenia za inkaso.  Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 19.   

          Pan Józef Pilarski przedstawił wniosek  Pana Andrzeja Rychtera – Członka Komisji Rewizyjnej  w 

sprawie zmiany miejsca wydawania posiłków dla osób  objętych pomocą społeczną.  
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         Pan Andrzej Rychter wyjaśnił, że Ośrodek Pomocy Społecznej przeniósł wydawanie obiadów 

osobom objętym pomocą społeczną na stołówkę w gimnazjum. Wśród tych osób są osoby nietrzeźwe i 

jest to niewłaściwe ze względu na  uczniów gimnazjum. To nie powinno być w szkole.  

        Pani Anna Kaczmarek  nie uważa, by to było niewłaściwe. Świat nie należy tylko ludzi uczesanych i 

umytych , ale również dla ludzi innych  i uczniowie też powinni to widzieć. Nie  należy takich ludzi 

wyrzucać poza nawias społeczeństwa. 

       Pan Bogusław Łazik stwierdził, że faktycznie osoby nietrzeźwe nie powinny wchodzić na stołówkę, 

tam jest też świetlica i to jest faktycznie niewłaściwe. Może należałoby wydawać te obiady od tyłu 

stołówki. 

       Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy  przedstawił wniosek 

komisji o przyznanie wyróżnienia dla Pana Bogdana Pszenicy za  wybitne osiągnięcia jego firmy w 

Strojcu. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetowej 

również ta sprawa była poruszana i myśli, że najlepszym momentem na wręczenie wyróżnienia byłaby 

uroczysta sesja Rady w maju z okazji Dnia Praszki. Radni zgodzili się na taki termin. 

 

Ad 20.   

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Rady Miejskiej w Praszce: 

- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  dot. budżetu na 2014r. - 2 uchwały Składu Orzekającego 

RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu – Uchwała Nr 679/2013 z dnia 10 stycznia 2014 r. i 

dot. możliwości sfinansowania deficytu  określonego w uchwale budżetowej – Uchwała Nr 680/2013 z 

dnia 10 stycznia 2014 r.  Odczytano obie uchwały – opinie są pozytywne. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że czeka nas okres zmiany stawek opłat za odpady komunalne. 

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej się tą sprawą interesują i była mowa, że przygotujemy zmiany. 

Wcześniej nie było sensu dokonywać zmian, można teraz zrobić to od 1 lica, jak będzie nowa umowa. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zrobiła rozeznanie i odpowiedziała, że będzie współpracować w tym 

temacie. Musimy podać stawkę i skonsultować ją z mieszkańcami bloków. 

        Pan Bogusław Łazik  poinformował, że wpłynęły pisma od mieszkańców ul. Kopernika w 

Praszce w sprawie ograniczenia wysokich kosztów ogrzewania w blokach oraz wysokich cen wody i 

ścieków oraz za odpady komunalne. Komisja Budżetowo-Finansowa rozpatrzyła te pisma na 

posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. Wystosowane zostały pisma z zapytaniami do podmiotów 

zajmujących się tymi sprawami , czy istnieją możliwości obniżenia cen. Po uzyskaniu odpowiedzi na 

zadane pytania wysłano pismo do Pana Józefa Smolnika wraz z pismami firm: GOSKOM, 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa i DUON Praszka. W dniu 31 stycznia br. odbyło się również spotkanie w 

Urzędzie Miejskim w Praszce mieszkańców bloków z Burmistrzem, przedstawicielami Rady 

Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej, DUON Praszka i GOSKOM, na którym wyjaśniano sprawy 

kosztów  ogrzewania , cen wody i ścieków oraz odpadów komunalnych. Spotkanie trwało prawie 3 

godziny i przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej oraz DUON Praszka zobowiązali się do 

pewnych działań w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Zarzuty mieszkańców, że Rada się nie 

interesuje tym tematem są niesłuszne. 

          Przewodniczący Rady przedstawił kolejne pisma, które wpłynęły do biura Rady tj: 

- pismo Marszałka Województwa Opolskiego dot. zaproszenia na  turniej piłki halowej woj. 

Opolskiego. Jeśli Radni będą zainteresowani to proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w turnieju. 

-  pismo  Ks.Stanisława Gasińskiego o objęcie patronatem konkursu pieśni kalwaryjskiej, 

- pismo – sprzeciw mieszkańców Wierzbia dot. budowy wiatraków, 

- pismo informujące, że powstało Niezależne Stowarzyszenia Mieszkańców z podpisem nieczytelnym. 

Jest tylko podany adres do korespondencji i  e-mail. 

- pismo Starosty Oleskiego w sprawie XVI Turnieju Sportowego Radnych Powiatu Oleskiego - 

RADŁÓW 2014  organizowanego w dniu 1 marca 2014 r. Poprosił Pana Andrzeja Rychtera i Pana 

Janusza Dolika  o zajęcie się tym tematem i zorganizowanie drużyn . Zachęcił wszystkich Radnych do 

wzięcia udziału w Turnieju. 

      Pan Sławomir Trawiński podziękował w imieniu własnym i Komendanta Komisariatu Policji w 

Praszce  za pomoc finansową w zakupie samochodu nieoznakowanego dla Policji w Praszce. 

      Pan Henryk Żyta poinformował, że w dniu 23 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedstawił ustalenia podjęte  przez komisję – protokół komisji z 

dnia 23 stycznia 2014 r.  Protokół Komisji z ustaleniami przekazał Burmistrzowi Praszki.  

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zaprosił wszystkich obecnych na Spartakiadę Wsi, 

która odbędzie się w dniu 16.02.2014 r. / niedziela/ w hali sportowej w Praszce. 

 

Ad. 21 

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXXVIII/2014 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                            Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                               mgr Bogusław Łazik 


