
PROTOKÓŁ Nr II/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 4 grudnia 2018 roku 

w Muzeum w Praszce w godz. 10:00 – 13:00 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  

Wszyscy Radni byli obecni, 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 9 osób/ wg listy obecności / 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

Ad.1 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę „Otwieram 

II sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na II/2018 sesji Rady Miejskiej. 

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

Powitał również gości zaproszonych: burmistrza, radnego powiatowego Krzysztofa Chudzickiego, 

sołtysów i pracowników Urzędu Miejskiego. 

 Ad. 2  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad: 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

radnym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Praszce na 2019 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

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

2014-2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień w Praszce na 2019 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019  

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 
 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał czy są uwagi do 

proponowanego porządku obrad. Uwag nie wniesiono. 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 budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Praszce na 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

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

2014-2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień w Praszce na 2019 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019  

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad. 
             



Ad. 3  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z I/2018 

sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 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 I/2018 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 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 Andrzej Rychter 

- Pani Katarzyna Pawlak 

- Pan Grzegorz Jabłoński  

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 Andrzej Rychter 

- Pani Katarzyna Pawlak 

- Pan Grzegorz Jabłoński  

 

Ad. 5  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia 20 listopada 2018 r. do 4 grudnia 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. 

Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej w Praszce pytał czy będzie Radzie wynik pracy 

komisji, która oceniała drogi gminne.  Pan Burmistrz Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, iż firma 

zajmująca się remontami robiła przegląd dróg a wyniki są do wglądu i znajdują się w wydziale 

Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. 

 

Ad. 6 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

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

gminy Praszka na 2018 rok. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały za 

wyjątkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Praszka, która nie zajęła stanowiska.  

Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok. 

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 8/II/2018 w sprawie zmian 

w budżecie gminy Praszka na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 



Ad. 7 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wyjaśnił, iż zmiana nie 

powoduje zmiany wysokości diety radnym a jedynie reguluje zapis odnośnie podstawy prawnej. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i 

wysokości diet przysługujących radnym. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały za wyjątkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Praszka, która nie zajęła 

stanowiska.  

Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym. 

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 9/II/2018 w sprawie zasad 

otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  

Ad. 8 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o odczytanie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych. 

Opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2019 rok Komisje Stałe Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2019 rok 

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 10/II/2018 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. 9 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

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

objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 

2023.  Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt..  

Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019- 2023. 

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 11/II/2018 w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

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



osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 

2023. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019- 2023. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt.  

Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

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

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

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 12/II/2018 w sprawie 

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

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

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

dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.  

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt..  

Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

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

zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020. 

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 13/II/2018 w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przerwa  

 

Ad. 12 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2019 rok. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały za wyjątkiem Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Praszka, która nie zajęła stanowiska. 



Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 

2019 rok.  

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 14/II/2018 w sprawie 

uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił przewodniczących 

Komisji Stałych Rady o opinię do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi na rok 2019. Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały za 

wyjątkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Praszka, która nie zajęła stanowiska.  

Pan Grzegorz Jabłoński – Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi na rok 2019. 

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 15/II/2018 w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi na rok 2019. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 

Zapytania i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków. 

 

Ad. 15 

Sprawy różne 

  Pan Bogusław Łazik Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że sesja budżetowa 

odbędzie się 20 grudnia 2018 roku. Poprosił przewodniczących Komisji Stałych o przygotowanie 

wniosków do projektu budżetu i złożenie ich do Komisji Budżetowo – Finansowej, za pośrednictwem 

biura Rady Miejskiej, które zostaną przekazane Burmistrzowi Praszki. 

 Przewodniczący przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych na rozpoczęcie kadencji 

w terminie 30 dni od ślubowania. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Łazik poinformował, że do Rady Miejskiej 

wpłynęły pisma od mieszkańców z prośbami o realizację różnych inwestycji. Poprosił 

Przewodniczących Komisji o przeanalizowanie i ewentualne wnioski do Komisji Budżetowo – 

Finansowej. 

 Pan Łukasz Bilski Radny Rady Miejskiej poinformował, że OSP w Praszce otrzymało pismo z 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie organizacji ruchu na ulicy Kościuszki w 



Praszce. GDDKiA poinformowało, iż nie widzi podstaw do przywrócenia organizacji ruchu sprzed 

zmiany. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Łazik poinformował, że do Rady Miejskiej 

wpłynęło również pismo z GDDKiA o podobnej treści a Rada Miejska w Praszce nie ma kompetencji 

do zmiany organizacji ruchu na ww wskazanym odcinku. 

Ad. 16. 

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

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

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący  

Joanna Pinkosz        Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 


