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PROTOKÓŁ  Nr  XVI/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  27 marca  2012 roku   w godz.  10
00 

- 13
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 Praszki  

3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

6.   Pan Henryk Krześniak – Radny Powiatu Oleskiego 

7.   Pan Aleksander Świeykowski – Senator RP 

8.   Pan Ryszard Szymański – Prezes PPU GOSKOM  w Praszce 

9.   Pan Grzegorz Ignaczak – Przewodniczący ZNP O/Praszka 

9.   Sołtysi - 11 osób/ lista obecności w załączeniu/ 

10.  Media: Redaktor  Kulisy Powiatu   

11.  Publiczność – mieszkańcy wsi Wierzbie i Gany 

 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok  

       2013 środków stanowiących fundusz sołecki. 

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

       i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

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

       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów. 
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11.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2012 rok.  

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 XVI/2012 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem obrady 

są prawomocne. 

            Powitał  również obecnych gości zaproszonych: Pana Aleksandra  Swieykowskiego – 

Senatora RP, Pana Henryka Krześniaka – Radnego Powiatu Oleskiego, Sołtysów, Burmistrza i 

pracowników Urzędu Miejskiego,  przedstawiciela gazety Kulisy Powiatu  oraz publiczność - 

mieszkańców wsi Wierzbie i Gany. 

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  Zaproponował w imieniu 

Prezydium Rady przeniesienie punktów 11 i 12 dot. podjęcia uchwał w sprawie likwidacji  szkół w 

Wierzbiu i Ganie na początek obrad tj  jako punkty 6 i 7  porządku obrad  z uwagi na obecność 

mieszkańców wsi Wierzbia i Gany.  Zmieni się zatem odpowiednio kolejność pozostałych punktów 

obrad. 

           Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie proponowanej zmiany w porządku obrad. 

Radni jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę kolejności punktów. 

          Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy są inne uwagi lub propozycje do 

przedstawionego porządku obrad .         

Więcej uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad  z wprowadzoną zmianą. 

Przeprowadzono głosowanie. 
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         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 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie. 

  8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok  

       2013 środków stanowiących fundusz sołecki. 

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

       i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. 

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

       gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2012 rok.  

14.  Zapytania i wolne wnioski.  

15.  Sprawy różne. 

16.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.  3 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że protokół 

poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Praszce Nr  XV/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. wyłożony  był do 

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

do protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół Nr  XV/2012 z dnia 16 

lutego 2012 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w Praszce. 
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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  Sławomir Trawiński 

         - Pan Henryk Żyta 

         - Pan Andrzej Rychter 

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  Sławomir Trawiński - Przewodniczący 

         - Pan Henryk Żyta 

         - Pan Andrzej Rychter 

 

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 17 lutego 2012 r. r. do 26 marca 2012 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto poinformował, że subwencja oświatowa w tym roku jest niższa o prawie 45.000 zł, a 

dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są zmniejszone o 290.000 

zł.  Na następnej sesji musimy zrobić korektę budżetu.        

          Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają pytania dotyczące przedstawionej przez  

Burmistrza informacji.   

          Pan Zbigniew Pieniek  zwrócił uwagę, że w związku z  prowadzonymi robotami  na drodze 

Praszka-Rudniki jest objazd i ludzie jeżdżą  tzw. Żytniówką, na której są dziury i ta droga wymaga 

natychmiastowego remontu. 

         Pan Jarosław Tkaczyński  odpowiedział, że destrukt uzyskany z remontu drogi Praszka -

Rudniki będzie wykorzystany na remonty dróg gminnych i ta droga  będzie zrobiona. 

         Pan Zbigniew Pieniek stwierdził, że ten remont  już należy zrobić. 

         Burmistrz  obiecał, że będzie rozmawiał w tej sprawie z sołtysem i postaramy się to zrobić jak 

najwcześniej. 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Ad 6.   

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej   stwierdził, że sprawa   podjęcia 

uchwał w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu  i Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Ganie wzbudziła zainteresowanie mieszkańców wsi Wierzbie i Gany . Przypomniał, 

że w ubiegłym roku Rada Miejska w Praszce podjęła  uchwały o zamiarze likwidacji tych szkół .Od 

września ubiegłego roku dzieci były wożone zamiennie do szkół w Wierzbiu i Ganie. Mieszkańcy 

Wierzbia, a raczej rodzice chcą  przekazania prowadzenia szkoły w Wierzbiu Stowarzyszeniu Szkół 

Katolickich. Do końca marca br. jest termin podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji szkół i 

dzisiaj musi być ta sprawa definitywnie załatwiona. Były wysłane pisma  do Kuratorium Oświaty w 

Opolu  oraz do Związków Zawodowych:  NSZZ Solidarność, ZNP O/Praszka oraz OPZZ  

Województwa Opolskiego o wydanie opinii dot. likwidacji w/w szkół. Kurator Oświaty w Opolu 

wydał pozytywną opinię na temat likwidowanych szkół. Natomiast OPZZ Województwa Opolskiego 

negatywnie zaopiniował projekty uchwał w sprawie likwidacji szkół w Wierzbiu i w Ganie z uwagi na 

likwidację miejsc pracy.  Dzisiaj odbędzie się trudne głosowanie, wysłuchamy też opinii Komisji 

Stałych Rady. Zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy chciałby uzupełnić  przedstawioną 

informację.  

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że do podjęcia takich decyzji zmusza 

nas sytuacja finansowa i demograficzna. Odbyły się spotkania z rodzicami uczniów szkół w  Wierzbiu 

i w  Ganie. Po rozmowach z rodzicami stwierdził, że jeśli rodzice  chcą  założyć szkołę 

stowarzyszeniową  nie będzie robił przeszkód i wyda odpowiednie dokumenty do zarejestrowania  tej 

placówki. Musimy tę sprawę załatwić do końca , gdyż widzi braki w budżecie oświaty i sytuacja 

demograficzna też się nie polepszy. Są też podjęte uchwały o naprawie finansów gminnych, które 

musimy realizować. 

         Pan Bogusław Łazik zapytał  o korektę  pisma OPZZ  Województwa Opolskiego, które 

prawdopodobnie wpłynęło do Urzędu. 

         Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że wczoraj wpłynęło 

uzupełnienie pisma OPZZ  Województwa Opolskiego, w którym  zwraca się uwagę na  utratę pracy 

przez nauczycieli. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o 

przedstawienie opinii komisji w sprawie likwidacji szkół  w Wierzbiu i w Ganie. 

          Pan Grzegorz Jabłoński  zabrał głos. Poinformował, że chce przedstawić swoje stanowisko jako 

rodzic, sołtys i radny. Odczytał pisemne stanowisko w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wierzbiu , w którym m.in. stwierdził, że problem demograficzny dotyczy również 

szkoły w Wierzbiu i z roku na rok pojawia się sprawa restrukturyzacji szkół wiejskich. W ubiegłym 
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roku podzielono szkołę na klasy I-III  i IV-VI  i wprowadzono dowozy zamiennie między szkołami w 

Wierzbiu i w Ganie. Rodzicom się to nie spodobało, chcą pełnej 6 –cioklasowej szkoły w Wierzbiu ,  

likwidacji szkoły i przekazania Stowarzyszeniu Szkół Katolickich. W sierpniu ub. roku Rada podjęła 

decyzję o zamiarze likwidacji szkół w Wierzbiu i w Ganie i wyraziła akces przekazania szkół 

stowarzyszeniom . Podjęto odpowiednie uchwały. W tym samym czasie podjęto uchwałę o użyczeniu 

budynku stowarzyszeniu. Pisma w sprawie zamiaru likwidacji szkół otrzymał Kurator Oświaty i 

Związki Zawodowe. Wydana została przez Burmistrza decyzja zezwalająca na prowadzenie Szkoły  w 

Wierzbiu przez Stowarzyszenie Szkół  Katolickich. Wydawałoby się, że prace dot. przekazania szkoły 

Stowarzyszeniu zaszły już tak daleko, że nie ma odwrotu, a rodzice i mieszkańcy Wierzbia i Sołtysów 

mogą myśleć o sześcioklasowej szkole w Wierzbiu i  że głosowanie Rady Miejskiej to już tylko 

formalność. Ale nieoczekiwanie Komisja Oświaty  poprosiła o przeprowadzenie ankiety wśród 

rodziców szkół w Wierzbiu i w Ganie  dot. losów tych szkół. Jest to niezrozumiałe, gdyż rodzice z 

Wierzbia już dawno opowiedzieli się za oddaniem szkoły Stowarzyszeniu. W styczniu 2011 roku 

rodzice chcieli posłać dzieci do szkoły w Ożarowie, ale  mając na uwadze /mniemam/ uczciwe 

zamiary Rady przekonał rodziców, by nie sięgali po tak drastyczne środki i poszli na kompromis 

posyłając dzieci do szkół w Wierzbiu i w Ganie, gdyż minie rok i znów będzie pełna sześcioklasowa 

szkoła w Wierzbiu. Rok mija, lecz scenariusz dotyczący szkół zaczyna odbiegać od zamiarów 

podjętych przez Radę. Rodzice są  zdezorientowani, że kiedy chcieli szkoły było źle, teraz kiedy nie 

chcą też jest źle. Tracą zaufanie do Rady Miejskiej . Dzisiaj mają nadzieję, że Radni głosując 

opowiedzą się za likwidacją szkoły i przekazaniem jej Stowarzyszeniu,  bo taka jest wola rodziców. 

           Pan Bogusław Łazik  odniósł się do wypowiedzi Pana Grzegorza Jabłońskiego. Uważa, że  

poddanie w wątpliwość uczciwych zamiarów Rady pewnie zabolało Radnych, bo nie pamięta by 

kiedykolwiek Rada była nieuczciwa, każdy Radny ma jeden głos i głosuje według własnej oceny. 

           Głos zabrał Pan Arkadiusz Kościelny. Stwierdził, że dyskutujemy o szkołach, ale nikt nic nie 

mówi o szkole w Ganie. Odniósł wrażenie, że bój toczy się tylko o jedną szkołę - w Wierzbiu, a co 

będzie z drugą  to nikogo nie obchodzi. Sprawa dotyczy dwóch szkół. Rok temu, przy próbie 

zamknięcia tych szkół wszyscy krzyczeli, że dobro dzieci jest najważniejsze, a teraz nikt nie liczy się z 

dziećmi z Gany. Zaapelował do Radnych, by przy głosowaniu wzięli pod uwagę całokształt sytuacji, a 

nie tylko wolę rodziców z Wierzbia i Sołtysów.  W wyniku likwidacji szkoły w Ganie stracą pracę 

nauczyciele. Od początku kadencji przewija się problem analizy struktur innych jednostek gminnych i 

szukania oszczędności. Nie można porównywać wartości szkoły z wartością innych jednostek, tu 

chodzi głównie o dobro dzieci. 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że sprawa likwidacji szkół  dotyczy dwóch Radnych i trudno się 

dziwić, że mają swoje zdanie dot. likwidacji szkół. Poinformował, że odbyło się spotkanie z 
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przedstawicielami Stowarzyszenia Szkół Katolickich, w którym uczestniczyło też kilku Radnych i to 

co usłyszeli na tym spotkaniu zupełnie nie przekonało nas do sposobu prowadzenia szkoły. 

          Następnie Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących Komisji 

Stałych Rady o przedstawienie opinii komisji w sprawie projektu likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wierzbiu. 

Opinie Komisji: - Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej -   przeciwna likwidacji  

                             szkoły w Wierzbiu / 2 głosy za likwidacją, 3 przeciw, 1 wstrzymujący/. 

                           - Rewizyjna – popiera likwidację szkoły w Wierzbiu / 2 głosy  za likwidacją,  

                             1 przeciwny i 1 wstrzymujący/ 

                           - Rolnictwa i Ochrony Środowiska – popiera projekt uchwały w sprawie likwidacji 

                             szkoły w Wierzbiu / 5 głosów za, 1 wstrzymujący/ 

 - Gospodarczego Rozwoju Gminy – nie zajęła stanowiska/ 2 głosy za likwidacją  

                              szkoły Wierzbiu, 2 przeciw, 3 wstrzymujące/ 

                            - Budżetowo-Finansowa -  komisja przeciwna likwidacji szkoły w Wierzbiu /2 głosy 

                               za, 3 przeciw,1 wstrzymujący/ 

          Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na posiedzeniach komisji była 100% frekwencja Radnych. 

Opinie komisji nie są jednoznaczne, dwie popierają likwidację, dwie są przeciwne, jedna nie zajęła 

stanowiska, ale jak Radni dzisiaj zagłosują to się okaże.  

           Pan Sławomir Trawiński  - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały  w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. 

Przeprowadzono głosowanie. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że  głosowało 15 radnych: za 

projektem uchwały głosowało 6 radnych , przeciwnych było 6 radnych,  3 radnych wstrzymało się od 

głosu. Uchwała jest nie rozstrzygnięta.  Jeżeli jest uchwała nie rozstrzygnięta, to czy nie ma likwidacji 

szkoły? Poprosił o wyjaśnienie Radcę prawnego Urzędu. 

       Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że sytuacja tej szkoły jest nie rozstrzygnięta . 

Uchwała nie została podjęta i nie została odrzucona. Można na kolejnej sesji głosować ponownie 

projekt uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad zaproponował przerwę w obradach, by wyjaśnić 

prawną sytuację tego głosowania. 

   

Przerwa  w obradach – 10 minut 

 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Grzegorzowi Jabłońskiemu. 
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       Pan Grzegorz Jabłoński  zwrócił się do Pana Aleksandra Świeykowskiego  z prośbą, by wyraził 

swoją opinię w temacie głosowania projektu uchwały w sprawie likwidacji  szkoły w Wierzbiu. 

        Pan Aleksander Świeykowski stwierdził, że to co się wydarzyło, dla niego , jako obserwatora i 

dziennikarza z 40 letnim stażem jest bardzo zaskakujące. Są tu trzy wątki: 

I – społeczność wsi, mikroregionu ma konkretny projekt, który chce realizować, a wybrani 

reprezentanci - radni mówią „ nie” . To się nazywa arogancją władzy. 

II - wynik głosowania ma swoje źródło w odpowiedzi związkowców. Rada nie ma prawa 

podejmowania decyzji, tylko musi się zwracać o opinię do związków zawodowych. Nie rozumie tego, 

że nie można zamknąć szkoły, bo tam  trzeba zwolnić nauczycieli, to czy dalej przy kilku uczniach ma 

pracować taka sama ilość nauczycieli. 

III  - spotyka się często, że społeczność  lokalna występuje w obronie szkół, ale tutaj zapomina się o 

jednym,  że oświata niszczy budżety samorządów. Gros głosów w radach gmin i powiatów stanowią 

nauczyciele. Przez  pół roku słuchaliśmy jak jest  źle w samorządach, jak jest katastrofalnie w 

budżecie gminy i to mówią nauczyciele siedzący w radzie. Kiedy przychodzi do podejmowania 

decyzji  ci sami radni przekształcają się w działaczy związkowych. Jeśli w firmie sytuacja finansowa 

zbliża się do „kreski”  to firma musi zejść z zatrudnienia, tak jest też w jego firmie.  

Na zakończenie wypowiedzi stwierdził, że pewnie napisze artykuł na ten temat. Ta sprawa powinna 

być już dawno zrobiona i uważa, że ktoś musi podjąć w końcu tę decyzję. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce odniósł się do wypowiedzi 

Pana Aleksandra Świeykowskiego. Stwierdził, że nie zgadza się  w kilku punktach z Panem  

Świeykowskim.  Radni są Radnymi całej Gminy nie tylko jednej miejscowości.  

          Pan Jabłoński dopowiedział, że sytuacja stała się kuriozalna na skalę nie tylko naszej gminy ale 

i kraju. Temat ten został już wstępnie załatwiony w ubiegłym roku i rodzice zadecydowali, że chcą 

szkoły stowarzyszeniowej. Teraz czują się źle, bo część dzieci przejdzie do innej szkoły. Zostaną 

nauczyciele, ale nie będą mieli kogo uczyć, bo szkoła nie została zlikwidowana. 

         Pan Bogusław Łazik poprosił, by nie wprowadzać błędnych informacji, że będą dwie szkoły od 

września w Wierzbiu. 

        Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że jeśli nie będzie likwidacji szkół w 

Wierzbiu i Ganie, Stowarzyszenie nie może przejąć budynku i nie rozpocznie działalności, a jeśli nie 

rozpocznie działalności po dwóch tygodniach wygasa pozwolenie na prowadzenie szkoły. Decyzja jest 

wydana na czas nie określony i dwóch szkół w jednym budynku nie będzie. Jeśli zostaną klasy I-III to 

będą  dzieci z Gany w szkole w Wierzbiu. 

      Pan Andrzej Rychter odniósł się do wypowiedzi Pana Senatora Świeykowskiego. Stwierdził, że w 

gminie Praszka nie ma szkół , w których jest po kilku uczniów. Są wprowadzone dowozy zamiennie 
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do szkół wiejskich i są z tego tytułu oszczędności. Co do ekonomii, to  likwidacja szkoły w Wierzbiu 

nie oznacza, że nie będzie nas ta szkoła kosztować, bo gmina traci subwencję. Intencją mieszkańców 

Wierzbia i Gany było utworzenie szkół stowarzyszeniowych, ale wcześniej było mówione przez 

rodziców, że Rada chce zamknąć ostatnie światło kultury na wsi i dlatego nie zamykano szkół 

wiejskich.  Ekonomia w tym wypadku nie jest jednoznaczna. Nie ma dokładnych wyliczeń , ale nie 

jest przekonany co do efektów ekonomicznych  przy likwidacji tych dwóch szkół. 

    Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poinformował, że jest propozycja , by w trybie 

nadzwyczajnym zwołać do końca marca sesję  i przedstawił wniosek by wycofać z porządku obrad 

dzisiejszej sesji punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Ganie. Poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad stwierdził, że większością głosów / 10 – za 

wnioskiem, 1 przeciw i 4 wstrzymujące/ wniosek został przyjęty - punkt 7 został wycofany z porządku 

obrad. 

         Pan Grzegorz Jabłoński  wystąpił z wnioskiem by teraz zdecydować o zwołaniu następnej sesji. 

         Pan Bogusław Łazik odpowiedział, że co najmniej 4 Radnych musiałoby wystąpić z wnioskiem 

o zwołanie sesji. 

 

Ad 7.    Wycofany.  

 

Ad  8.   

             Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Sławomir Trawiński – 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 142/XVI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 9.          

      Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka 

na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Sławomir Trawiński – 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 143/XVI/2012 uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w 

budżecie gminy Praszka na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 10.  

               Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków.  Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska był Pan Ryszard Szymański – Prezes PPU GOSKOM w Praszce i wyjaśnił szczegółowo  

sprawę podwyżki ceny wody i ścieków. 

               Pan Józef Pilarski stwierdził, że wzrost taryfy za wodę jest o 10 % , może nie jest to duży 

wzrost, bo przez ostatnie 4 lata nie była podnoszona cena wody, ale wszystko drożeje i koszty 

domowych budżetów też rosną. W tej sytuacji wzrost o 10 % jest zbyt wysoki, skąd się to wzięło. 

Proponuje by nie stosować takich rozwiązań, że nie są podnoszone ceny przez kilka lat, a potem nagle 

o  10 %.  

              Pan Ryszard Szymański – Prezes Spółki GOSKOM wyjaśnił, że wzrost ceny wody o 30 

groszy na kubiku spowodowany jest  22% wzrostem kosztów za energię elektryczną  i innymi 

kosztami przedsiębiorstwa. Spółka by oszczędzać wprowadza różne rozwiązania, które zmniejszą 

koszty i tak np. zakupiła baterie kondensatorów za 30.000 zł, co da oszczędności rzędu 100.000, 00 zł 

Teraz jest monitoring JPS na przepompowniach, bo  od 30 lat chodzili pracownicy i sprawdzali, czy 

pompy pracują, czy się nie zapchały, bo i tak wtedy pobierały prąd. Teraz automatyczne zostają 

wyłączone , nie pobierają prądu i są oszczędności. Planowana jest też wymiana  starego przyłącza w 

ul. Warszawskiej, teraz przy budowie nowego chodnika trzeba to zrobić, by ciągle nie usuwać awarii. 

Nasza sieć jest też rozproszona, musimy ciągle liczyć i patrzeć na koszty. By utrzymać sieć w dobrej 

kondycji musi być co roku konserwowana i od dwóch lat nie było awarii kanalizacyjnej. Na 
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najpilniejsze potrzeby  GOSKOM  potrzebuje ok. 832 tys. netto.  Pozyskuje też pieniądze ze zleceń w 

okolicznych miejscowościach. To, że cena wody jest najdroższa w Praszce, biorąc pod uwagę 

okoliczne miejscowości to nie jest  prawdą,  jest poniżej średniej ceny wody.  By porównać ceny 

trzeba przeanalizować całą taryfę, gdyż często  jest tak, że opłata stała jest większa i to w rezultacie 

daje wyższą cenę, a w przedstawionej taryfie opłata stała jest ustalona umową i jest to koszt 

inkasentów i liczników. 

        Pan Jan Jarząb zapytał, czy spółka GOSKOM może przedstawić w prasie ceny wody u nas  w 

porównaniu  z innymi miejscowościami. 

        Pan Ryszard Szymański odpowiedział, że  nie wie , czy to jest zgodne z prawem, ale dla 

porównania przedstawił Radnym faktury z innych miejscowości. 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Komisje Stałe Rady: -  Budżetowo-Finansowa  nie jednogłośnie /4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący/ 

                                     zaakceptowała projekt uchwały.    

                                  -  Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – nie zaakceptowała  

                                     projektu uchwały/ 2 za, 4 przeciw/, 

                                  -  Rolnictwa i Ochrony Środowiska –  zaakceptowała projekt uchwały /2 za, 1  

                                     przeciw, 3 wstrzymujące/ 

                                  - Gospodarczego Rozwoju Gminy -  zaakceptowała projekt uchwały / 4 za, 2  

                                     wstrzymujące/ 

                                 -   Rewizyjna  -  jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały. 

          Pan Sławomir Trawiński – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów/14 za, 1 przeciwny/ została podjęta uchwała Nr 144/XVI/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.  

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o 

przedstawienie opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3
 odprowadzonych 

ścieków dla grupy 1 odbiorców.   
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Komisje Stałe Rady Miejskiej  oprócz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowały 

projekt uchwały. 

Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  stwierdził, że w 

projekcie jest zaproponowana dopłata w kwocie  3,89 zł, natomiast komisja wnioskuje o zwiększenie 

dopłaty o 50 groszy, czyli do 4,39 zł. 

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki ustosunkował się do wniosku Komisji Rolnictwa. 

Przypomniał, że w ubiegłym roku przy uchwalaniu programu naprawczego finansów gminnych 

zaplanowano zmniejszenie kwoty dopłaty do ścieków na ten rok o 1 zł. To samo zostało zrobione w 

budżecie gminy na ten rok. Podwyższenie tej kwoty o 50 gr. spowoduje braki w budżecie w skali 

170.000 zł. Proponuje przyjąć  tę uchwałę w takiej wersji jak  przedstawił. W przyszłym roku  

oczyszczalnia  będzie spłacona i ta sprawa nie będzie nas już dotyczyć. 

          Pan Sławomir Trawiński zapytał, czy w projekcie uchwały jest kwota brutto, czy netto. 

          Burmistrz wyjaśnił, że  kwota 3,89 zł jest kwotą netto. Powinna być w uchwale podana kwota 

brutto. 

          Pan Bogusław Łazik zapytał Radnych, po wyjaśnieniach Burmistrza, czy głosujemy wniosek 

Komisji Rolnictwa, czy głosujemy projekt uchwały w sprawie dopłaty do ścieków.  

          Pan Henryk Żyta w porozumieniu z członkami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

wycofał wniosek by zwiększyć kwotę dopłaty do ścieków o 50 gr.  

            Pan Sławomir Trawiński – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały z  korektą kwoty na 4,20 zł brutto.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosów/ 13 za, 2 wstrzymujące/ została podjęta uchwała Nr 145/XVI/2012 w sprawie dopłaty do 1 m
3
 

odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

 Ad  12.              

            Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-

Aleksandrów. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Sławomir Trawiński – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

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

została podjęta uchwała Nr 146/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-

Kozieł-Aleksandrów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.  

           Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie planów 

pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2012 rok oraz sprawozdań z działalności za 2011 

rok. 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce przedstawili kolejno plany pracy 

komisji na 2012 rok oraz sprawozdania z działalności komisji za 2011 rok. 

            Pan Sławomir Trawiński – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2012 

rok.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

została podjęta uchwała Nr 147/XVI/2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych 

Rady na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Bez uwag zostały przyjęte sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady za 2011 rok. 

 

Ad 14.    Zapytania i wolne wnioski.  

           Pani Anna Kaczmarek  zapytała, czy będzie podejmowana przez Radę uchwała w sprawie 

bezdomnych zwierząt, bo powinno to być zrobione do końca marca br.    

           Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że rozesłano materiały do 

konsultacji i będzie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie na następną sesję.  

           Pan Sławomir Trawiński poprosił o przedstawienie podziału środków na kluby sportowe. 

     Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że środki w kwocie 80.000 zł zostały  podzielone na  

8 klubów sportowych  i podział przedstawia się następująco:  

-  Zakładowy Klub Sportowy „MOTOR” Praszka –  37.000,00zł 

-  Ludowy Klub Sportowy „BUDOWLANI” –   16.000,00 zł 

-  Ludowy Klub Sportowy – Przedmość    –   16.500,00 zł 

-  Ludowy Klub Sportowy „BASKET”        –  5.000,00zł 

-  Uczniowski Klub Sportowy „TUPTUŚ”   –  2.000,00 zł 

-  Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”     –   1.500,00 zł 
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-  Uczniowski Klub Sportowy LIDER   - 1.000,00 zł 

-  Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” Praszka  – 1.000,00zł 

         Pan Sławomir Trawiński zwrócił uwagę, że LZS  Przedmość dostał  o 500 zł więcej od Strojca 

ale ma do założenia okna w szatni  i na działalność zostanie mniej o 4.500 zł. 

        Pan Bogusław Łazik zasugerował, gdyż wszystkie kluby są niezadowolone z podziału, by jeśli 

jest to możliwe prawnie zostawić rezerwę środków, gdyż w trakcie roku dzieją się rożne rzeczy i mogą 

być potrzebne środki. 

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że nie jest to możliwe, gdyż są tu 

konkursy i środki są przyznawane na konkretne  zadanie. 

          Pan Bogusław Łazik  uważa, że w takim razie może można byłoby zrobić kolejne konkursy na 

niewykorzystane środki. 

          Pan Sławomir Trawiński odniósł się do informacji Burmistrza dot. remontów dróg w naszej 

gminie.  Zwrócił się z  prośbą o rozważenie możliwości zrobienia dróg gruntowych w Przedmościu 

odchodzących od drogi Głównej, nigdy nie były te drogi robione. 

          Burmistrz wyjaśnił, że na wszystkie drogi nie wystarcza środków, jest ustalona pewna kolejność 

i część tych dróg jest remontowana. 

         Radna Anna Kaczmarek zwróciła uwagę na stan ul. Żeromskiego w  Praszce, są tam straszne 

dziury, które należałoby zasypać. Poza tym nie ma oznaczenia ulicy i należy postawić znak z nazwą 

ulicy. W sąsiedztwie  jest przychodnia  i jest problem  z dojściem , czy dojazdem. 

        Pan Henryk Zyta przedstawił wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

1/ w związku z zamknięciem drogi Praszka-Rudniki i wzmożeniem ruchu na drogach gminnych 

Komisja wnioskuje o nasypanie tłucznia na poboczach drogi Praszka-Rosochy-Strojec ul. Ogrodowa i 

Szkolna. 

2/  o wystąpienie do dyrekcji dróg krajowych o to, by po oddaniu do użytku drogi krajowej 

naprawiono także drogi Strojec- Skotnica- Kuźniczka i Praszka-Rosochy- Strojec, doprowadzając je 

do stanu sprzed obecnego nasilenia ruchu, 

3/    o  jak najszybsze przystąpienie do naprawy dróg po okresie zimowym. 

       Pan Jan Jarząb wystąpił z wnioskiem by podjąć rozmowy z dyrekcją dróg o wykonanie chodnika 

do cmentarza w Strojcu. 

       Pan Arkadiusz Kościelny zapytał, jak wygląda sprawa zwoływania sesji nadzwyczajnych, bo 

dzisiaj głosowaliśmy  nad projektem uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Wierzbiu i na sesji 

nadzwyczajnej może być taki sam wynik głosowania. Ile razy można zwoływać sesję Rady  i czy 

jedną uchwałę można głosować wielokrotnie.  
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       Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny wyjaśniła, że sesja może być zwołana na wniosek co 

najmniej czterech radnych i jest już wniosek podpisany przez Pana Jabłońskiego i pięciu radnych  lub 

na wniosek Burmistrza. Nie ma  w przepisach, ile razy może być zwoływana  sesja w takim trybie. 

Jeśli będzie złożony wniosek sesja będzie zwołana. Co do uchwał to można głosować do skutku. 

        Pan Henryk Żyta  zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, dlaczego zakup ławek i namiotu 

został  sfinansowany ze środków straży pożarnych.  

        Pani Małgorzata Zawis odpowiedziała, że trudno jej odpowiedzieć, ale być może te środki były 

skierowane do tego działu, bo to zależy od określonego przedsięwzięcia. 

        Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz poprosił o wytypowanie 3 Radnych do Kapituły  

przyznającej nagrodę Burmistrza „ Praszkowski Koziołek”, która będzie wręczana laureatom w maju. 

Poinformował, że  ostatnio członkami kapituły  byli: Pan Zbigniew Pieniek, Pan Grzegorz Kowalczyk   

i  Pan Jan Jarząb.  

Radni zaproponowali, by w skład Kapituły weszli ci sami Radni. Po wyrażeniu zgody na  przez w/w 

Radnych  Rada zdecydowała, by Radni: Zbigniew Pieniek, Grzegorz Kowalczyk i Jan Jarząb  

reprezentowali Radę Miejską w Kapitule przyznawania nagród „ Praszkowski Koziołek”. 

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

po przerwie wniosek podpisany przez 6 Radnych o zwołanie sesji w terminie 7 dni z następującym 

porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w  Ganie. 

5. Zakończenie obrad. 

     W związku z przedstawionym wnioskiem Radnych  poinformował, że zwołuje sesję  na dzień 29 

marca 2012 r. g.15
30

  w Muzeum w Praszce z zaproponowanym we wniosku porządkiem obrad. 

Projekty uchwał Radni mają, gdyż tylko te dwie uchwały będą poddane pod głosowanie. 

Zaproponował również Radnym spotkanie przed sesją o godz. 14
30

 w Urzędzie Miejskim – sala narad. 

w celu przedyskutowania tematu likwidacji szkół w Wierzbiu i w Ganie, gdyż jak wiemy,  te decyzje 

należy podjąć do końca marca 2012 r.   

Radni przyjęli bez uwag proponowany termin sesji oraz porządek obrad. 

      Pan Jarosław Tkaczyński zapytał, czy przygotować informację finansową  na tę sesję w kwestii  

brakujących środków w budżecie.  

      Pan Pilarski stwierdził, że już  wiemy, że brakuje ok. 350.000 zł. 

      Burmistrz stwierdził, że omówi te sprawy z Przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej. 
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      Pani Radca Prawny poinformowała, że na tej sesji nie może być innych tematów gdyż 

wnioskodawcy zaproponowali porządek obrad i taki musi być, chyba, że wyrażą zgodę na zmianę 

porządku obrad. 

 

Ad 15.    

      W sprawach różnych Pan Bogusław Łazik przedstawił pisma , które wpłynęły do Biura Rady i 

przekazane zostały do rozpatrzenia Komisjom Stałym Rady: 

- pismo mieszkańców ul. Niemcewicza w sprawie budowy drogi. Mieszkańcy są zawiedzeni, że ta 

inwestycja nie została zrealizowana w ubiegłym roku i dalej jest przekładana na kolejne lata. 

- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. możliwości sfinansowania deficytu  określonego w 

uchwale budżetowej i  nt. prawidłowości planowanej kwoty długu.     

- wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” w Praszce o nadanie 

tytułu „ Honorowego Obywatela Miasta Praszki” Panu Jerzemu Graczowi. Poprosił o stanowisko  

komisji w tej sprawie. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady negatywnie zaopiniowały wniosek  o nadanie Honorowego Obywatela 

Miasta Praszki Panu Jerzemu Graczowi. 

- pismo mieszkańców  wsi Strojec / 216 podpisów / o  spotkanie i wyjaśnienie sprawy inwestycji 

biogazowi w Strojcu.   

     Pan Bogusław Łazik  poinformował, że wcześniej były pisma o wstrzymanie inwestycji biogazowi, 

ale w piątek odbyło się spotkanie w Strojcu i zostało wiele rzeczy wyjaśnione. Emocje mieszkańców 

trochę opadły. Trwa procedura związana z wydaniem warunków środowiskowych. 

      Pan Jarosław Tkaczyński  odniósł się do pytań o planowaną inwestycję biogazowni  z gnojowicy 

przy wysypisku śmieci w Kowalach.  Prawdą jest, że zgłosił się inwestor i upatrzył sobie miejsce przy 

wysypisku śmieci i ma prawo wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy nie będąc właścicielem. Ta 

ziemia jest własnością gminy i Rada musiałaby wyrazić zgodę na sprzedaż tego gruntu. Oświadczył, 

że nie będzie nic robił przeciwko mieszkańcom gminy. 

- pismo  Pani Eweliny Wicher  ze Strojca odnośnie niewłaściwego zachowania nauczyciela w PSP 

Strojec, które wpłynęło do Komisji Oświaty.   Odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów PSP Strojec i 

sprawa jest w toku.. 

- pismo Ks. Prałata  St. Gasińskiego o pomoc w organizacji   III Przeglądu Pieśni  Kalwaryjsko-

Pasyjnej, który odbędzie się 28 marca br. o godz. 17
00

 w Sanktuarium Kalwaryjskim w Praszce. 

- pismo Pani Marii Marciszewskiej dot. wydzierżawienia placu przy cmentarzu.  

   Burmistrz wyjaśnił, że jest to teren przeznaczony na rekreację i nie ma możliwości wydzierżawienia 

tego gruntu. 
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        Pan Bogusław Łazik przypomniał Radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych za 2011 rok  

wraz z kserokopiami zeznań rocznych  złożonych do Urzędu Skarbowego za 2011 rok. Termin 

złożenia oświadczeń upływa 30 kwietnia 2012 r. 

         

Ad  16.    

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

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XVI/2012 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  Podziękował 

wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

                 Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


