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PROTOKÓŁ  Nr  XLV/2014 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu 28 października 2014 roku  w godz. 10
00  

- 13
00 

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.   Pani Irena Szczepańska – Dyrektor Muzeum w Praszce 

6.   Sołtysi - 11 osób / wg listy obecności/ 

7.   Media: Kulisy Powiatu 

 

Proponowany porządek obrad:   

 
  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

       w Praszce na 2015 rok. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

       oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2015 rok. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu 

       nieruchomości gruntowych położonych w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  

       w Praszce.  

10.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy 

       oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. 

11.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  

       za 2013 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

       Burmistrzowi Praszki. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  

13.  Sprawy różne. 

14.  Zakończenie obrad. 
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STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad 1. 

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

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

prawomocne.   

        Powitał Panią Irenę Szczepańską – Dyrektora Muzeum w Praszce, sołtysów oraz Burmistrza i 

pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce. 

   

Ad 2. 

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany 

porządek obrad, który otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji. Na 

wniosek Burmistrza wniósł do porządku obrad sesji dodatkowy punkt jako punkt 10. Podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości. Poprosił Burmistrza o wyjaśnienie dot. 

przedstawionego projektu uchwały. 

          Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że we wrześniu br.  podjęta została 

uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami . Regionalna 

Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że we wzorze deklaracji nie może być zapis o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz nie powinien być zamieszczony nr telefonu właścicieli nieruchomości gdyż 

jest to niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Takie jest orzecznictwo Sądu 

Administracyjnego , dlatego usunęliśmy te zapisy i stąd  nowy projekt uchwały. 

         Pani Wiesława Borowiec dodała, że jest wiele spraw dot. ochrony danych osobowych w 

sądach administracyjnych  i taka jest linia orzecznictwa w tych sprawach. Podobna sytuacja jest przy 

projekcie uchwały w sprawie skargi na działalność OPS. Też w projekcie należy wykreślić imię i 

nazwisko skarżącego.  

         Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu jako punkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela 

nieruchomości. Następne punkty porządku otrzymają kolejne numery.  

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek. 

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

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie porządku 

obrad . 
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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 protokołu z poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.          

  6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

       w Praszce na 2015 rok. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

       oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2015 rok. 

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu 

       nieruchomości gruntowych położonych w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  

       w Praszce.  

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za   

       gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.  

11.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy 

       oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. 

12.  Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  

       za 2013 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych 

       Burmistrzowi Praszki. 

13.  Zapytania i wolne wnioski.  

14.  Sprawy różne. 

15.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

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

XLIV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2014 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 z XLIV/2014 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2014 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w 

Praszce. 

 

 



4 
 

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 Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Marek Śliwka 

         - Pan Grzegorz Kowalczyk 

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 Marek Śliwka - Przewodniczący 

         - Pan Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Grzegorz Kowalczyk 

 

Ad 5.      

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

między sesjami tj. od  1 października 2014 r. do 28 października 2014 r. Informacja stanowi załącznik 

do protokołu. 

          Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. Pytań nie było. 

  

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady odczytał pismo Pani Ireny Szczepańskiej – 

Dyrektora Muzeum w Praszce,  stanowiące podziękowanie za współpracę w związku z przejściem na 

emeryturę. 

         Pan Bogusław Łazik w imieniu Rady Miejskiej oraz Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz 

Praszki również podziękowali Pani Irenie Szczepańskiej za wieloletnią współpracę. 

 

Ad  6. 

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

projektu uchwały w  sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

w Praszce na 2015 rok.  Komisje szczegółowo analizowały Program Profilaktyki Uzależnień na 2015 

rok  na posiedzeniach komisji. 

           Pan  Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę na błąd na str.15 zamiast  „ ponad 200” 

powinno być 200 tys. punktów sprzedaży alkoholu. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 
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        Pan Marek Śliwka  - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 372/XLV/2014  w  sprawie  

uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2015 rok.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7.    

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

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami uprawnionymi na 2015 rok. Projekt uchwały był poddany konsultacjom 

społecznym. Nikt nie wniósł uwag. Czy są pytania dot. projektu uchwały. 

           Pan Jan Gędek – Sołtys wsi Strojec zwrócił uwagę, że w programie wskazane jest tylko jedno 

zadanie, a w ustawie jest mowa o dwudziestu. 

           Pani  Wiesława Borowiec wyjaśniła, że ten program ogranicza się tylko do tego zadania, które 

jest wskazane. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.    

Przeprowadzono głosowanie.      

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 373/XLV/2014  w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8.   

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowych położonych w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich. 

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.    

Przeprowadzono głosowanie.      

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 374/XLV/2014  w sprawie 

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych  

położonych w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  9.   

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

dotyczące projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Praszce. Zgodnie z wyjaśnieniem Pani Radcy w projekcie uchwały zostały usunięte 

imię i nazwisko skarżącego.  

Wszystkie komisje  uznały skargę za bezzasadną. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.    

Przeprowadzono głosowanie.      

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 375/XLV/2014  w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.  Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Ad 10.   

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

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.  

Zgodnie z wyjaśnieniem Pani Radcy w projekcie uchwały zostały usunięte zapisy o przetwarzaniu 

danych osobowych i nr tel. właściciela nieruchomości. 

Wszystkie komisje  zaakceptowały projekt uchwały jednogłośnie. 

        Pan Marek Śliwka - Przewodniczący Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej  uchwały.    

Przeprowadzono głosowanie.      

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

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 376/XLV/2014  zmieniającą 

 uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

przez właściciela nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.   

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił  informację dotyczącą analizy       

oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu. 

         Odczytał pismo Wojewody Opolskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok 

złożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce i Burmistrza Praszki.  Wojewoda nie 

stwierdził naruszenia prawa. 
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        Pan Bogusław Łazik poinformował również , że wpłynęło też pismo z Urzędu Skarbowego w 

Oleśnie w sprawie szczegółowej analizy oświadczeń majątkowych, z którym Radni powinni się 

zapoznać, by w przyszłości uniknąć błędów, które są popełniane przy wypełnianiu oświadczeń. 

 

Ad 12.   

       Burmistrz Praszki  przedstawił  informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok 

złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.  Zapytania i wolne wnioski.  

        Pan Sławomir Trawiński zapytał Burmistrza, czy z ARiMR wpływają informacje o szkoleniach dla 

rolników. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jeśli wpływają to są przekazywane sołtysom. Niedawno  

Pan Leszek Kałwak organizował szkolenie. 

        Pan Sławomir Trawiński  [poruszył sprawę remontu szkoły w Przedmościu. Poprosił by dobrze sprawdzić 

wykonanie robót przy odbiorze. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że wykonawca zgłosił wykonanie zadania do odbioru, ale jest wiele 

usterek i wykonawca musi to poprawić. W tej chwili są naliczane kary i wykonawca ma  usunąć usterki i wadliwe 

wykonanie. Jeśli tego nie zrobi potrącona zostanie kwota z wynagrodzenia. 

        Pan Zbigniew Pieniek  poruszył sprawę bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej koło cmentarza, gdyż nie jest 

tam bezpiecznie. Może jakoś inaczej oznakować. Zapytał również w związku z artykułem w NTO o drzewa, które 

zostały wycięte bez zezwolenia. 

      Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że co do ścieżki to jest tam dobrze zrobione, trzeba tam  po prostu 

uważać. Jeśli chodzi o  drugie pytanie to nic nie wie o nielegalnie wyciętych drzewach. 

 

Ad 14.  Sprawy różne. 

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

Miejskiej w Praszce: 

- pismo Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych o nie podwyższanie stawek podatku 

od środków transportowych /pismo w załączeniu/.  

- pismo ZOZ Olesno o sfinansowanie zakupu zestawów  łóżek szpitalnych. 

   Burmistrz poinformował, że możemy sfinansować dwa zestawy łóżek.  Poprosił o opinię Rady. 

 Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały prośbę ZOZ Olesno i zakup dwóch zestawów łóżek 

na kwotę 5000 zł.. 

- pismo ZNP O/Praszka o realną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w 

placówkach oświatowych  w 2015 r. 
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       Pan Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki odpowiedział, że już są wstępnie zaplanowane 

środki na podwyżkę wynagrodzeń dla tej grupy pracowników według wcześniejszych ustaleń, by 

wynagrodzenie zasadnicze było na poziomie minimalnego wynagrodzenia i od tego wynagrodzenia 

były liczone dodatki. 

- pismo Pana Bogusław Przybyła, które wpłynęło 20.10.2014 r., już po ustaleniu porządku obrad sesji  

i wysłaniu materiałów do Radnych. Przekazane zostanie  do rozpatrzenia na następną sesję Rady. 

        Pan Bogusław Łazik poinformował, że następna sesja Rady, na zakończenie kadencji odbędzie 

się 12 listopada o godz. 12
00

,  na której będą również rozpatrywane projekty uchwał podatkowych. 

Proponuje, z uwagi na krótki okres ustalenie dzisiaj terminów posiedzeń komisji stałych. 

          Przewodniczący Komisji ustalili następujące terminy posiedzeń komisji: 

1.  04. 11. 2014 r.    –    godz. 14
15     

 -   Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska      

2.  05. 11. 2014 r.    -    godz.  13
00      

-
     

Komisja Rewizyjna
   

  

3.  06.11. 2014 r.    -    godz.   14
15   

  -   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia   

                                                                 i  Pomocy Społecznej  

4.  07. 11. 2014 r.    -    godz.  14
15 

   -   Komisja Gospodarczego Rozwoju  Gminy 

5.  10. 11. 2014 r.    –   godz. 14
00   

   -   Komisja Budżetowo – Finansowa 

      Pan Jarosław Tkaczyński poinformował Radnych, że został wydany Informator  Gminy 

Praszka, w którym jest informacja o tym co zostało zrobione w  ostatniej kadencji. 

 

Ad. 15 

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

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

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

  

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                    mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 


