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P R O T O K Ó Ł  Nr I/2014 

z pierwszej sesji VII kadencji   

Rady Miejskiej w Praszce 

 odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku 
 w godz. 10

00 
- 13

00
 

  

 

                                                                                   Posiedzeniu przewodniczył: 

                                                                                   Radny senior – Pan Józef Pilarski 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

                                                                                  Pan Bogusław Łazik  

 

Radnych obecnych wg listy obecności: 15   / lista obecności w załączeniu /. 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych – 0 

 

Ad 1. 

              Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwarcia 

obrad dokonał Pan Józef Pilarski – radny senior . Wypowiedział formułę:  Otwieram Pierwszą  Sesję  

VII  Kadencji  Rady  Miejskiej  w  Praszce zwołaną na dzień 28 listopada 2014 roku na godz. 10
00

.  

             Pan Józef Pilarski - Przewodniczący obrad poinformował, że dzisiejsza sesja została 

zwołana przez Komisarza Wyborczego w Opolu I  i jako najstarszy wiekiem radny będzie 

przewodniczył sesji do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Odczytał 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I  z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I 

sesji Rady Miejskiej w Praszce oraz załącznik do postanowienia – Porządek obrad I sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2014 r. / w załączeniu do protokołu/. 

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Praszce jest następujący: 

 

1.     Otwarcie sesji . 

2.    Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Praszce.  

3.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4.     Stwierdzenie kworum.  

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6.     Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

7.     Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
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8.     Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 

        Następnie Pan Józef Pilarski powitał obecnych na sesji Rady Miejskiej w Praszce:  

 

- Pana Jarosława Tkaczyńskiego - Burmistrza Praszki,  

- Panią Danutę Janikowską -Zastępcę Burmistrza , 

- Panią Małgorzatę Zawis - Skarbnika,  

- Panią Wiesławę Borowiec – Radcę prawnego 

- Panią Annę Koziołek -Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej,  

- Panią Annę Nowakowską – Zastępcę Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, 

- radnych Rady Miejskiej w Praszce,  

- sołtysów, 

- media lokalne. 

      

Ad 2.  

          Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad poprosił  Przewodniczącą Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Praszce oraz jej zastępcę o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.  

          Pani Anna Koziołek – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Praszce wraz z Panią 

Anną Nowakowską – Zastępcą przewodniczącej wręczyły nowo wybranym radnym zaświadczenia o 

wyborze i pogratulowały radnym uzyskania mandatu radnego. 

 

Ad 3. 

Pan Józef Pilarski poinformował, że zgodnie z art. 23 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym, który brzmi: 

„ art.23a.1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: 

                 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i 

wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 

Bóg.”  

Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i przedstawił rotę ślubowania:  

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 
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Następnie jako pierwszy ślubowanie złożył Pan Józef Pilarski wypowiadając słowa „  ślubuję  -  Tak 

mi dopomóż Bóg”, a następnie wyczytywani kolejno przez Przewodniczącego obrad radni złożyli 

ślubowanie wypowiadając słowo  „ ślubuję” / ” Tak mi dopomóż Bóg”/ : 

1. Pan Łukasz Bilski - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

2. Pan Grzegorz Jabłoński - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

3. Pan Jan Jarząb - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

4. Pan Arkadiusz Kościelny - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

5. Pan Bogusław Łazik - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

6. Pan Henryk Łowejko -„  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

7. Pan Waldemar Majtyka - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

8. Pan Mieczysław Noga - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

9. Pan Tadeusz Patyk - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

10. Pani Grażyna Sołtysiak - „  ślubuję ”, 

11. Pan Krzysztof Spodzieja - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

12. Pan Edward Szaniec - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

13. Pan Sławomir Trawiński - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

14. Pan Robert Zimnowoda - „  ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg”, 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że od tej chwili radni mają prawo do podejmowania 

decyzji.  

 

Ad 4. 

Pan Józef Pilarski stwierdził kworum informując, że na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji 

obecnych jest 15 radnych, zatem  obrady są prawomocne.  

Pani Grażyna Sołtysiak – radna  przedstawiła wniosek 11  radnych o zarządzenie przerwy w 

obradach sesji Rady Miejskiej w Praszce do wtorku – 02.12.2014 r. godz.10
00

 wraz z uzasadnieniem. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad  poprosił  radcę prawnego o opinię w tej sprawie. 

Pani Wiesława Borowiec – radca prawny Urzędu Miejskiego w Praszce poinformowała, że 

przerwa w obradach może być zarządzona, jeżeli jest spełniona jedna z przesłanek , o których mowa 

w § 21 ust.3 Statutu Gminy Praszka.  

Czy inną przeszkodą może być poznanie wyników II tury wyborów burmistrza, uważa, że nie 

jest to wystarczająca przeszkoda do przerwania sesji i jej opinia w tej sprawie jest negatywna.  
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Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają pytania lub uwagi 

dotyczące przedstawionego wniosku. Pytań i uwag nie było. 

Pan Józef Pilarski stwierdził, że we wniosku jest uzasadnienie prawne, być może innego 

prawnika, dlatego kierując się pewnym rozsądkiem poddaje wniosek pod głosowanie. 

Zapytał: Kto z radnych jest za wnioskiem o zarządzenie przerwy w obradach Rady do wtorku -  

02.12.2014 r. godz. 10
00

  ? 

Głosowało 15 radnych, 12 radnych głosowało za wnioskiem, 1 radny był przeciw i 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty większością głosów. 

         Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad zarządził przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej 

w Praszce do wtorku – 02.12.2014 r. godz. 10
00

. 

 

Przerwa w obradach. 

       

        Po przerwie Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad  wznowił obrady I sesji Rady Miejskiej 

w Praszce. Powitał zebranych i stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są 

prawomocne. 

 

Ad 5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

             Pan Józef Pilarski poprosił o zgłaszanie  kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

             Radny Bogusław Łazik zgłosił  kandydaturę Pana Grzegorza Jabłońskiego. Pan Grzegorz 

Jabłoński wyraził zgodę na kandydowanie . 

              Pan Arkadiusz Kościelny zgłosił kandydaturę Pana Mieczysława Nogi. Pan Mieczysław 

Noga wyraził zgodę na kandydowanie. 

             Pan Józef Pilarski zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Bilskiego. Pan Łukasz Bilski wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

             Pan Józef Pilarski  zapytał – Kto jest za zamknięciem listy kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej? 

Przeprowadzono głosowanie. Głosowało 15 radnych – wszyscy byli za zamknięciem listy 

kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. 

          Pan Józef Pilarski poddał pod głosowanie skład Ko misji Skrutacyjnej. Rada jednogłośnie 

wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:  

- Pan Grzegorz Jabłoński 
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- Pan Mieczysław Noga 

- Pan Łukasz Bilski 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Mieczysław Noga. 

 

Ad 6.     Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

               Pan Józef Pilarski poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Praszce. 

              Pan Sławomir Trawiński zgłosił kandydaturę Pana Bogusława Łazika. Uzasadnił, że Pan 

Bogusław Łazik reprezentuje swój komitet wyborczy, który wprowadził do Rady  największą liczbę 

radnych.  Pan Bogusław Łazik ma duże doświadczenie w pracy w radzie. W poprzedniej kadencji 

pełnił funkcję Przewodniczącego Rady i  bardzo dobrze  organizował pracę rady. 

               Pan Józef Pilarski zapytał kandydata , czy wyraża zgodę na kandydowanie.  

               Pan Bogusław Łazik wyraził zgodę na kandydowanie. 

               Pan Józef Pilarski zapytał, czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono. 

               Pan Józef Pilarski zapytał: Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Praszce? 

Przeprowadzono głosowanie. Głosowało 15 radnych- wszyscy głosowali za zamknięciem listy 

kandydatów. 

               Pan Józef Pilarski poinformował, że zgodnie z orzecznictwem  Sądu Administracyjnego 

kandydat nie bierze udziału w głosowaniu. Następnie zaproponował  2 sposoby głosowania tajnego: 

pierwszy sposób to na karcie do głosowania zostawiamy nazwisko kandydata i jest to głos za 

kandydatem lub skreślamy nazwisko i jest to głos przeciwny lub drugi sposób taki, że na karcie do 

głosowania w kratce z lewej strony nazwiska stawiamy znak „x” jeśli popieramy kandydata i jest to 

głos za lub jeśli nie popieramy kandydata to nie stawiamy znaku „x” w kratce obok nazwiska 

kandydata i jest to głos przeciwny. 

Radni jednogłośnie wybrali drugi sposób głosowania.      

Komisja Skrutacyjna wyszła do oddzielnego pomieszczenia celem przygotowania kart do 

głosowania. 

         Po przygotowaniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna weszła na salę obrad i poprosiła o 

przystąpienie do głosowania. Kolejno wyczytywani radni będą odbierać ważne karty do głosowania 

tj.  z wpisanym nazwiskiem kandydata – Bogusława Łazika, opieczętowane pieczątką Rady i 

podpisane przez członków komisji skrutacyjnej. Wyczytywani radni kolejno udali się do osobnego 

pomieszczenia by zagłosować, a następnie wrzucali kartę do  przygotowanej koperty spełniającej rolę 

urny wyborczej. Wszyscy radni oprócz Pana Bogusława Łazika wzięli udział w głosowaniu. 
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Po oddaniu przez radnych głosów Komisja Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia 

celem ustalenia wyników głosowania. 

       Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie wyników 

wyborów. 

      Komisja Skrutacyjna po ustaleniu wyników głosowania weszła na salę celem odczytania 

protokołu z wyborów. 

        Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z 

przeprowadzonego głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Na ogólną 

liczbę głosujących 14 radnych – kandydat Bogusław Łazik nie brał udziału w głosowaniu,  za 

kandydaturą Pana Bogusława Łazika było 11 radnych, 3 radnych było przeciwnych, czyli Pan 

Bogusław Łazik został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce  bezwzględną 

większością głosów. Protokół  Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

       Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad  odczytał uchwałę w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce – Uchwała Nr 1/I/2014, w której Rada stwierdza 

wybór Pana Bogusława Łazika na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce.  Poinformował, że 

uchwały tej się już nie głosuje – jest to tylko potwierdzenie wyników głosowania tajnego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

       Pan Józef Pilarski – Przewodniczący obrad poprosił Pana Bogusława Łazika o zajęcie miejsca 

dla Przewodniczącego Rady  i dalsze prowadzenie obrad.  

      Pan Bogusław Łazik podziękował  Radnym za wybór i zaufanie. Założył łańcuch - insygnium 

władzy  samorządowej i przystąpił do prowadzenia dalszej części obrad.   

 

Ad 7.   Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy 

Praszka wybieramy dwóch  wiceprzewodniczących rady. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na  

pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce, a następnie kandydatów na drugiego 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Są przygotowane dwa projekty uchwał i 

przeprowadzimy  dwa głosowania. Kandydat zgłoszony na pierwszego wiceprzewodniczącego może  

kandydować również na drugiego wiceprzewodniczącego. 

Rada ustaliła zasady głosowania w ten sposób, że postawiony znak „x”  w kratce z lewej strony 

nazwiska kandydata oznacza  poparcie kandydata, czyli głos „za” a nie postawienia znaku „x”  obok 

nazwiska oznacza, że nie popiera się kandydata, czyli głos „przeciw”. Jeżeli będzie zgłoszony więcej 
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niż 1 kandydat to stawiamy znak „x”  w kratce z lewej strony nazwiska popieranego kandydata, nie 

postawienie znaku „x” oznacza, że nie popieramy kandydata. 

Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za taką formą głosowania. 

            Na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce: 

- Pan Józef Pilarski zgłosił kandydaturę Pana Jana Jarząba. Uzasadnił, że Pan Jan Jarząb sprawował 

tę funkcję przez dwie kadencje i sprawdził się w tej roli. Pan Jan Jarząb wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

 - Pan Edward Szaniec zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Majtyki, który reprezentowałby nowych 

radnych w radzie.  Pan Waldemar Majtyka wyraził zgodę na kandydowanie. 

         Pan Bogusław Łazik -  Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono 

więcej kandydatów . 

          Pan Bogusław Łazik zapytał: Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? Lista kandydatów 

została zamknięta jednogłośnie. 

           Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Jan Jarząb i Pan Waldemar Majtyka nie biorą 

udziału w głosowaniu.  Wiceprzewodniczący Rady są wyłaniani również w głosowaniu tajnym.           

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów. Poprosiła radnych o odbiór kart do 

głosowania i oddanie głosu w wyborze pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Praszce według ustalonego wcześniej sposobu głosowania. Radni kolejno wyczytywani głosowali w 

osobnym pomieszczeniu i wrzucali kartkę do głosowania do specjalnie przygotowanej koperty.        

Po głosowaniu Komisja przystąpiła do liczenia głosów. 

Pan Mieczysław Noga – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z 

przeprowadzenia wyborów pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce, z którego 

wynika, że głosowało 13 radnych, głosów ważnych oddano 12, nieważnych 1 głos,  a poszczególni 

kandydaci na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali następującą liczbę 

głosów: 

 Pan Jan Jarząb  – 10 głosów, 

 Pan Waldemar Majtyka - 2 głosy 

Największą liczbę bezwzględną głosów otrzymał Pan Jan Jarząb i został wybrany na pierwszego 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Nr 2/I/2014  w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

            Pan Jan Jarząb podziękował za wybór i zaufanie jakim obdarzyli go Radni. 
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            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na drugiego 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. 

           Pan Arkadiusz Kościelny zgłosił kandydaturę Pana Sławomira Trawińskiego na drugiego 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Uzasadnił, że Pan Sławomir Trawiński jest 

doświadczonym radnym i może sprawować tak odpowiedzialną funkcję. Pan Sławomir Trawiński 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

           Pan Krzysztof Spodzieja zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Majtyki. Pan Waldemar 

Majtyka wyraził zgodę na kandydowanie. 

           Pan Bogusław Łazik zapytał, czy są inne kandydatury. Więcej kandydatów nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie: Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? 

Przeprowadzono głosowanie. Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie. 

         Rada ustaliła , że głosujemy w ten sam sposób jak na pierwszego Wiceprzewodniczącego .        

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Radni kolejno oddawali głosy na 

kandydatów. 

         Pan Mieczysław Noga przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej dla wyboru drugiego 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Na ogólną liczbę 15 radnych, głosowało 13 

radnych, głosów ważnych oddano 13,  nieważnych 0 . Kandydaci otrzymali następującą ilość 

głosów: 

- Pan Sławomir Trawiński – 10 głosów „za” 

- Pan Waldemar Majtyka – 3 głosy „za” 

Pan Sławomir Trawiński otrzymał większość bezwzględną głosów – 10 i został wybrany na 

drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z 

kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

           Pan Bogusław Łazik odczytał uchwałę Nr 3/I/2014 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce – Pana Sławomira Trawińskiego. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

           Pan Sławomir Trawiński podziękował za wybór. Będzie się starał wykonywać jak najlepiej 

powierzoną funkcję. 

           Pan Waldemar Majtyka również podziękował za  oddane głosy. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zaprosił Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Praszce do zajęcia miejsc przy stole prezydialnym.  

            Pan Bogusław Łazik udzielił głosu Panu Jarosławowi Tkaczyńskiemu – Burmistrzowi 

Praszki. 
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            Pan Jarosław Tkaczyński pogratulował wyboru Panu Bogusławowi Łazikowi na funkcję 

Przewodniczącego Rady oraz Panom Janowi Jarząbowi i Sławomirowi Trawińskiemu na 

Wiceprzewodniczących Rady. Stwierdził, że wybrane osoby mają duże doświadczenie w pracy rady. 

Pozostało jeszcze ukonstytuowanie się komisji stałych rady. Ma nadzieję, że przewodniczącymi 

komisji zostaną inne osoby, spoza komitetu Pana Łazika i liczy na dobrą współpracę. 

            Pan Bogusław Łazik  poinformował, że następna sesja Rady odbędzie się w ciągu 7 dni od 

wyboru Burmistrza Praszki, czyli wstępnie 8 grudnia br. o godz. 10
00

 . 

              

Ad 12.  

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  stwierdził, że wyczerpany 

został porządek obrad i wypowiedział słowa; „Zamykam I sesję Rady Miejskiej w Praszce” .  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

 

Protokołowała 

                                                                                                                     Przewodniczący  

Anna Koziołek                                                                                             Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Bogusław Łazik 

 

 


