
PROTOKÓŁ Nr XL/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 12 października 2018 roku 

w Muzeum w Praszce w godz. 12:00 – 13:30 

 

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.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

3.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

5.   Pani Agnieszka Ślusarek – Brenda – Radca Prawny 

6.   Sołtysi 7 osób/ wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

Ad.1 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę 

„Otwieram XL sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XL/2018 sesji Rady 

Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.  

Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, sołtysów oraz pracowników Urzędu Miejskiego. 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił 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 Burmistrza Praszki 

6. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Komisji Stałych w Kadencji 2014 - 2018 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

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

Praszce 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad. 

 

 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce do proponowanego 

porządku obrad, wprowadzenie, jako punkt 9 Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce 

dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych za 2017 rok oraz jako punkt 10 

Informację Burmistrza Praszki dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez Zastępcę 

Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, prezesów i 



członków zarządu spółek działających na terenie gminy Praszka oraz osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Burmistrza za 2017 rok. Dodatkowo zaproponował przesunięci 

podsumowania działalności Rady Miejskiej i Komisji Stałych w Kadencji 2014 – 2018 jako punkt 11. 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

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 Burmistrza Praszki 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

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

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce dotycząca analizy złożonych oświadczeń 

majątkowych przez Radnych za 2017 rok oraz Informacja Burmistrza Praszki dotycząca analizy 

złożonych oświadczeń majątkowych przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy, prezesów i członków zarządu spółek działających na terenie gminy 

Praszka oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2017 rok 

10. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Komisji Stałych w Kadencji 2014 - 2018 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

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

XXXIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 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 XXXIX/2018 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską  

w Praszce.  

 

Ad. 4  

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

powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponowałby w skład komisji weszli:  

- Pan Mieczysław Noga 

- Pan Grzegorz Jabłoński 

- Pan Edward Szaniec  

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 Mieczysław Noga 



- Pan Grzegorz Jabłoński 

- Pan Edward Szaniec  

 

Ad. 5  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 27 września 2018 r. do 11 października 2018 r. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych oraz zebranych sołtysów, czy 

mają uwagi lub pytania do przedstawionej informacji.  Nikt z obecnych nie miał pytań. 

Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał czy oświetlenie na ulicy 

Gorzowskiej dotyczy oświetlenia byłego torowiska, na którym ma powstać ścieżka rowerowa. 

Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki poinformował, że planowane było ( zgodnie z 

projektem), że jedna strona latarni ma oświetlać drogę krajową a druga ma oświetlać torowisko. Teren, 

na którym planowane są lampy należy do Polskich Kolei Państwowych, podobnie jak pas wzdłuż 

drogi, jednak Polskie Koleje Państwowe zaproponowało bardzo wysokie koszty za oświetlenie terenu. 

Zdaniem Burmistrza 14 000 zł rocznie za oświetlanie terenu Kolei jest ceną zbyt wysoką i w następnej 

kadencji planowane są rozmowy trójstronne między PKP, Gminą i zarządcą drogi o obniżenie tych 

kosztów. 

Pan Arkadiusz Kościelny Radny Rady Miejskiej w Praszce zapytał czy kwota 150 000 zł 

dotyczy całego remontu drogi między Ganą a Kuźniczką. 

Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki poinformował, iż kwota ta obejmuje jedynie 

napraw uszkodzonej nawierzchni. Burmistrz poinformował, że będzie prowadził rozmowy z 

wykonawcą dotyczące obniżenia kwoty gdyż zgodnie z kosztorysem kwota napraw nie powinna 

przekroczyć 100 000 zł ewentualnie za kwotę 150 000 zł powinien być wykonany remont całej drogi. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych oraz zebranych sołtysów, czy 

mają jeszcze jakieś uwagi lub pytania do przedstawionej informacji.  Nikt z obecnych nie miał pytań. 

 

Ad.  6 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Praszka na 2018 rok. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały bądź nie 

zajęły stanowiska ze względu na komisje objazdowe. 

Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok. 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /13 za / 2 wstrzymało się od głosu i Rada Miejska w Praszce nie jednogłośnie podjęła 

uchwałę nr 316/XL/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



Ad.  7 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

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

przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. Komisje Stałe Rady 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażania zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej. 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /15 za i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 317/XL/2018 w sprawie 

wyrażania zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  8 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. 

Pan Mieczysław Noga – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie.  

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

radnych /15 za i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 318/XL/2018 w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce dotycząca analizy złożonych 

oświadczeń majątkowych przez Radnych za 2017 rok. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przekazał informację dot. 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce za 2017 rok – 

informacja w załączeniu. 

Pan Jarosław Tkaczyński przedstawił informację Burmistrza Praszki dotycząca analizy 

złożonych oświadczeń majątkowych przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy, prezesów i członków zarządu spółek działających na terenie gminy 

Praszka oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2017 rok – 

informacja w załączeniu. 

Ad 10.  

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Komisji Stałych w Kadencji 2014 – 2018 

 Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce kolejno przedstawili 

sprawozdania z działalności poszczególnych komisji.  



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Łowejko podkreślił, że komisja dogłębnie 

analizowała wszystkie projekty oraz sprawozdania składane przez Burmistrza. Pełne sprawozdanie w 

załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo – finansowej – Józef Pilarski poinformował, że cała 

Rada Miejska w Praszce, Burmistrz oraz jednostki podległe w opinii Komisji Budżetowo – finansowej 

zostawia Gminę Praszka w dobrym stanie finansowym. Przewodniczący Józef Pilarski pokreślił, że 

dług Gminy Praszka nie jest wysoki i nie będzie problemu z zaciąganiem kredytów, co dobrze 

świadczy zarówno o Radzie Miejskiej jak i o Burmistrzu Praszki. Pełne sprawozdanie w załączeniu do 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy – Arkadiusz Kościelny 

poinformował, że komisja na bieżąco analizowała przebieg realizacji inwestycji gospodarczych w 

gminie Praszka. Pełne sprawozdanie w załączeniu do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Grażyna 

Sołtysiak poinformowała, że komisja z zaangażowaniem pracowała na rzecz oświaty, kultury, sportu, 

zdrowia i pomocy społecznej w gminie starając się poprzez składane wnioski wpłynąć na polepszenie, 

jakości życia mieszkańców gminy Praszka. Pełne sprawozdanie w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Tadeusz Patyk poinformował, że 

komisja na bieżąco analizowała problemy związane z rolnictwem oraz szeroko rozumianą ochroną 

środowiska. Pełne sprawozdanie w załączeniu do protokołu. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce - Bogusław Łazik podsumowując działalność Rady 

Miejskiej w Praszce podkreślił, że prowadzone dyskusje były merytoryczne a współpraca układała się 

dobrze, bez względu na to, z jakiego komitetu radni uzyskali mandat. Przewodniczący Rady zwrócił 

uwagę, że najważniejsza jest współpraca Radnych dla dobra mieszkańców. Pełne sprawozdanie w 

załączeniu do protokołu. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował pracownikom urzędu, 

Burmistrzowi Praszki oraz wszystkim sołtysom, za współpracę i cenne uwagi przy pracy dla 

społeczności gminy Praszka. 

Podziękowania zarówno pozostałym Radnym jak i pracownikom i sołtysom złożyli również 

Radni: Pani Grażyna Sołtysiak i Pan Henryk Łowejko. 

 Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki podziękował wszystkim Radnym a szczególnie 

Komisji Rewizyjnej, która jest najważniejszą z punktu widzenia Burmistrza gdyż ona kontroluje 

działalność Burmistrza. Burmistrz podkreślił, że ceni merytoryczność i rzetelność przeprowadzanych 

kontroli. Burmistrz podziękował że Radni oraz Burmistrz byli w tej kadencji razem, razem stawiali 

czoła wyzwaniom i współpracowali zarówno przy sprawach związanych z Neapco, remontów szkół,  

asfaltowania dróg gminnych i największej inwestycji jaką jest przebudowa krytej pływalni. Burmistrz 

podkreślił, że zadłużenie gminy Praszka jest na dobrym poziomie co świadczy o gospodarności 

Burmistrza oraz Rady Miejskiej. Pełne sprawozdanie w załączeniu do protokołu. 

 

Ad 11. Zapytania i wolne wnioski. 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków 

 



Ad 12. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Łowejko poinformował o kontroli 

postępowania przetargowego „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce”.  

 

Pan Łukasz Bilski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w którym nie 

stwierdzono żadnych uchybień.  Komisja zawnioskowała do przyszłej Rady Miejskiej, aby po 

zakończeniu inwestycji przyszła Komisja Rewizyjna sprawdziła prawidłowość zrealizowania 

inwestycji. Protokół z komisji w załączeniu do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował że wpłynęło kilka pism do Rady 

Miejskiej, które zostaną przekazane do przyszłej Rady Miejskiej. 

Pan Sławomir Trawiński Radny Rady Miejskiej w Praszce, zapytał Burmistrza czy zlecone 

zostało wykonanie projektu wodociągu dla ulicy Leśnej w Przedmościu. 

Pan Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki poinformował, że ma to na uwadze. 

Pan Sławomir Trawiński Radny Rady Miejskiej w Praszce, poprosił Burmistrza o 

uzupełnienia lamp w Przedmościu, i poprosił, aby odwiesić dodatkową lampę na ulicy Równoległej i 

Głównej oraz jedną lampę w Aleksandrowie.  

Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wraz ze swoimi zastępcami 

Panem Janem Jarząbem i Panem Sławomirem Trawińskim oraz Panem Jarosławem Tkaczyńskim - 

Burmistrzem Praszki wręczyli wszystkim Radnym podziękowania za działalność w kadencji 2014 - 

2018 wraz z pamiątkowymi albumami. Przewodniczący Bogusław Łazik szczególnie podziękował 

Panu Janowi Jarząbowi, który od 4 kadencji pełnił mandat Radnego Rady Miejskiej w Praszce a nie 

startuje w najbliższych wyborach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z zastępcami, wręczyli również podziękowania dla 

Zastępcy Burmistrza Danuty Janikowskiej oraz Burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego. 

Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce życzył wszystkim 

kandydatom powodzenia w najbliższych wyborach. 

 

Ad. 13. 

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

został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam XL/2018 sesję Rady Miejskiej w Praszce”. 

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący  

Joanna Pinkosz        Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 

 


