
Protokół Nr XVII/2020 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 19 maja 2020 roku 

w trybie online w godz. 11:00 – 12:40 

oraz w dniu 20 maja 2020 roku 

w trybie online w godz. 14:30-16:00 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce,  

obecnych było 15 radnych wg listy obecności /lista obecności w załączeniu/. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

1.   Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza 

3.   Pani Ilona Pondel – Skarbnik 

4.   Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz 

5.   Pani Agnieszka Ślusarek - Brenda – Radca prawny 

6.   Pan Leszek Krzyżanowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

7.   Pan Andrzej Szatan – media  

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

Ad.1 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział 

formułę „Otwieram XVII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych  

w trybie online na XVII/2020 sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, 

zatem obrady są prawomocne.  

 

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 sesji z dnia 17 marca 2020 roku. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. 

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 



pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu 

przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy 

kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej  

w Strojcu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej  

w Kowalach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży  

w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 

obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha. 

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

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego 

o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. 

17. Zapytania i wolne wnioski.  

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący zapytał czy wnosi ktoś uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie 

zgłoszono. Pan Przewodniczący poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad oraz skrótowo 

przypomniał procedury glosowania zdalnego. 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 sesji z dnia 17 marca 2020 roku. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza Praszki. 

6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. 

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu 

przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy 

kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej  

w Strojcu. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej  

w Kowalach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży  

w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 

obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha. 

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

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego 

o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. 

17. Zapytania i wolne wnioski.  

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy wnosi ktoś uwagi 

dotyczące protokołu z poprzedniej XVI/2020 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 marca 

2020 r. 

Pan Radny Sławomir Trawiński przypomniał, że zgłaszał uwagi do w/w protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej objaśnił, iż uwagi Pana Radnego dotyczyły protokołu  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją rolnictwa i ochrony środowiska, który 

został odczytany na poprzedniej Sesji. Uwagi Pana Radnego zostały dołączone do protokołu 

tejże Komisji. 

Przeprowadzono głosowanie. Pan Radny Tadeusz Patyk z powodu problemów technicznych 

nie oddał głosu. 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce przyjęła protokół z XVI/2020 Sesji 

Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2020 r. 

Ad. 4  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapowiedział 

powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Proponowany skład Komisji:  

- Pan Łukasz Bilski 

- Pan Marian Hombek 

- Pan Edward Szaniec 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji.  

Przystąpiono do głosowania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, iż jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

- Pan Łukasz Bilski 

- Pan Marian Hombek 

- Pan Edward Szaniec 

 



Ad. 5  

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił Pana 

Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

międzysesyjnej. 

Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między sesjami tj. od dnia 17 

marca 2020 r. do 19 maja 2020 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał czy ktoś  

z Radnych chce zabrać głos. Nikt z Radnych nie miał pytań do informacji z działalności 

Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił skalę wymienionych przez Burmistrza 

Praszki strat finansowych poniesionych przez Gminę, które spowodowane są obecną 

pandemią. Poruszył również sprawę przebudowy pływalni krytej w Praszce prosząc 

Burmistrza Praszki o podanie ostatecznego terminu zakończenia inwestycji. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki objaśnił, iż termin zakończenia prac nad tą 

inwestycją nie jest precyzyjnie określony z powodu przesunięcia terminu dostawy centrali 

wentylacyjnej. Przesunięcia terminów spowodowane są panująca sytuacją epidemiczną, 

jednak otwarcia obiektu można spodziewać się z początkiem września. 

 

Ad. 6 i 7 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce o przedstawienie streszczenia oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2019 rok. Nadmienił również, iż Radni mieli możliwość zapoznania się z w/w 

dokumentami na poszczególnych posiedzeniach Komisji.  

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce przedstawił prezentację dotyczącą 

oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radnych o możliwości zadawania 

pytań odnośnie informacji przedstawionych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pan Radny Łukasz Bilski zapytał, czy ilość miejsc na terenie Gminy Praszka, gdzie 

można korzystać z Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora uległa zwiększeniu. 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce wyjaśnił, że zwiększyła się liczba 

punktów, gdzie można wykorzystać w/w Karty, nie wiadomo jednak czy Karty te będą 

obowiązywały na powstającej Pływalni w Praszce. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił również Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej o podsumowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce  

w odniesieniu do panującej sytuacji epidemicznej. 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce podsumował działania Ośrodka 

podczas panującej pandemii COVID – 19. 

 



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej  

w Praszce podziękował pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za ich pracę w trudnych 

warunkach epidemicznych. Poprosił również Radnych o przeprowadzenie głosowania 

dotyczącego przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce przyjęła sprawozdania z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Pan Radny Tadeusz Patyk nie oddal głosu  

z powodu problemów technicznych. 

Ad. 8 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy Praszka na 2020 rok. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka 

Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy Praszka na 2020 rok. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy Praszka na 2020 rok. 

 

Z powodu problemów technicznych wynikających z masowej awarii Internetu w Praszce Pan 

Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zarządził przerwę w obradach 

do 20.05.2020 r. do godziny 14:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych w trybie online na wznowionych obradach XVII/2020 sesji Rady Miejskiej w dniu 20 

maja 2020 roku. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, zatem obrady są prawomocne.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce odczytał punkty, które będą procedowane 

po wznowieniu obrad z porządku obrad XVII/2020 Sesji Rady Miejskiej, tj.: 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu 

przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy 

kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej  

w Strojcu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej  

w Kowalach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży  

w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 

obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha. 

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

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego 

o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. 

17. Zapytania i wolne wnioski.  

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce podkreślił, iż nie wprowadzano zmian  

w przyjętym porządku obrad oraz poprosił Radnych o przeprowadzenie głosowania 

dotyczącego wznowienia obrad XVII/2020 Sesji Rady Miejskiej w dniu 20.05.2020 r.  

o godzinie 14:30 w trybie online z przebiegiem obrad przy 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce zagłosowała za wznowieniem obrad 

XVII/2020 Sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 20.05.2020 r. w trybie online. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Radnych o przeprowadzenie głosowania w sprawie 

zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 125/XVII/2020 

w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok. 

 

Ad. 9 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka Komisji 

Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przeprowadzono głosowanie.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 126/XVII/2020 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. 10 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od 

ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku 

w Praszce. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka Komisji 

Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 14 

radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 127/XVII/2020 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od 

ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku 

w Praszce. 

 

Ad. 11 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia 



petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów 

organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych  

w Przedmościu. Nadmienił, iż temat budowy kompostowni był już poruszany na dwóch 

poprzednich sesjach Rady Miejskiej, a także na wspólnym posiedzeniu Komisji rewizyjnej  

i Komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Także w Przedmościu odbyło się spotkanie w w/w 

sprawie. Petycja dotycząca podjęcia działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania 

odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych  

w Przedmościu została rozpatrzona w postaci uchwały na posiedzeniu Komisji skarg, 

wniosków i petycji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił Panią Danutę Zadworną – 

Przewodniczącą Komisji skarg, wniosków i petycji o odczytanie 1/2020 Uchwały  

z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 13.05.2020 r. 

Pani Radna Danuta Zadworna nadmieniła, iż sprawa składowania odpadów 

organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni jest sprawą bardzo ważną i trudną, 

dlatego została dokładnie przeanalizowana. Komisja skarg, wniosków i petycji po zapoznaniu 

się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi w/w sprawy podjęła uchwałę. 

Pani Radna Danuta Zadworna odczytała 1/2020 Uchwałę Komisji skarg, wniosków i petycji  

z dnia 13.05.2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego 

- Członka Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania 

odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych  

w Przedmościu, wraz z uzasadnieniem. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  

o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz 

wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu, wraz  

z uzasadnieniem. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Radnemu 

Sławomirowi Trawińskiemu. 

Pan Radny Sławomir Trawiński wyraził swoją opinię dotyczącą uzasadnienia w/w 

uchwały. Zwrócił uwagę, iż petycja mieszkańców Wsi Przedmość wpłynęła do Urzędu 

Miejskiego w Praszce dnia 07.02.2020 r., natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska miało miejsce 04.02.2020 r., dlatego sprawa w/w 

petycji nie mogła być na nim rozpatrywana.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej doprecyzował, iż na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

omawiana była sprawa kompostowni w Przedmościu a nie sama petycja mieszkańców Wsi 

Przedmość. Sprawa petycji mieszkańców Wsi Przedmość była rozpatrywana odrębnie przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Radnych chce zabrać głos.  

Nikt z Radnych nie zgłosił chęci wypowiedzi.  

Przeprowadzono głosowanie. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że 12 Radnych 

głosowało za podjęciem uchwały, 2 Radnych było przeciw. Tym samym podjęto uchwałę Nr 



128/XVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu 

przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni 

odpadów organicznych w Przedmościu. 

 

 

Ad. 12 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie dotacji celowej 

dla Ochotniczej straży Pożarnej w Strojcu. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka 

Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczej straży Pożarnej w Strojcu. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczej straży Pożarnej w Strojcu. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 129/XVII/2020 w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej w Strojcu. 

 

Ad. 13  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie dotacji celowej 

dla Ochotniczej straży Pożarnej w Kowalach. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka 

Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczej straży Pożarnej w Kowalach. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczej straży Pożarnej w Kowalach. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 130/XVII/2020 w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej straży Pożarnej w Kowalach. 

 

Ad. 14 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 

ha. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka 

Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 



przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej 

na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej 

na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 131/XVII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość 

jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha. 

 

Ad. 15 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka 

Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 132/XVII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka 

nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

 

Ad. 16 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poprosił 

przewodniczących komisji stałych o opinię dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na 

lata 2015-2025. 

Pan Radny Łukasz Bilski zaznaczył, iż Komisja Rewizyjna wniosła uwagi do załącznika w/w 

uchwały, które zostały już naniesione. 

Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Radnego Łukasza Bilskiego - Członka 

Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na 

lata 2015-2025. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na 

lata 2015-2025. 

Przeprowadzono głosowanie. 



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

głosowało 14 radnych /14 za / i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 133/XVII/2020 w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. 

 

Ad. 17 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zapytał, czy któryś 

z Radnych wnosi zapytania lub wolne wnioski. 

Pan Radny Łukasz Bilski wystosował wniosek osobisty dotyczący strategii Rozwoju 

Gminy Praszka, a mianowicie wprowadzenie Młodzieżowej Rady Miasta.  

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że taka Młodzieżowa Rada Miasta już istniała  

w Gminie Praszka, jednak ponownie można tą sprawę rozpatrzyć.  

Więcej zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 18 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował 

Radnych o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2019 r. Podkreślił również, iż kolejna Sesja Rady Miejskiej dotyczyć 

będzie udzielenia Burmistrzowi Praszki absolutorium. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej 

poprosił także Pana Radnego Edwarda Szańca – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

o podjęcie przez Komisję stosownych uchwał. 

Pan Radny Edward Szaniec zaproponował termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię Burmistrza 

Praszki dotyczącą pisma mieszkańców Rozterku w sprawie powstałej w ich wsi strzelnicy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył także, że pismo to zostało przekazane na 

wszystkie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Dodał również, iż na miejscu strzelnicy byli 

obecni Radni: Pani Katarzyna Pawlak oraz Pan Robert Zimnowoda. Z oględzin miejsca oraz 

zdjęć strzelnicy można wysunąć obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wsi Rozterk. 

Zabezpieczenia terenu strzelnicy wyglądają na niewystarczające.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, iż do Urzędu Miejskiego 

w Praszce wpłynął regulamin strzelnicy, którego Urząd nie mogła nie potwierdzić, ponieważ 

był on zgodny z obowiązującym wzorcem. Burmistrz Praszki wyraził jednak zaniepokojenie 

powstałym obiektem, ponieważ miejsce i sposób wykonania strzelnicy nie wskazuje na jej 

właściwe zabezpieczenie. Burmistrz Praszki poinformował również, że kilkoro z sąsiadów 

odwołało się od wydanej pozytywnej opinii dotyczącej regulaminu powstałej strzelnicy, 

odwołanie to przekazane zostało do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i aktualnie 

oczekujemy na jego rozpatrzenie. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, iż Rada Miejska nie 

miała niestety wpływu na powstanie tego obiektu, gdyż przepisy dotyczące strzelnic są 

niedoprecyzowane.  

Pan Radny Sławomir Trawiński zapytał, kto dokonał odbioru technicznego strzelnicy 

oraz czy spełnia ona warunki zabezpieczające zdrowie i życie mieszkańców.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki doprecyzował, iż niestety nie ma 

obowiązujących przepisów nakazujących samorządom kontrolę strzelnic prywatnych, nie ma 



również żadnych wytycznych, jakie warunki techniczne powinny spełniać takie obiekty,  

a także nie jest wymagane wydawanie pozwolenia na ich budowę.  

Pan Radny Sławomir Trawiński zapytał, jaka broń będzie wykorzystywana na tej 

strzelnicy.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki odpowiedział, iż na strzelnicy jest 

używana broń ostra. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że na w/w strzelnicy 

wykorzystywana może także być broń maszynowa. 

Pan Radny Sławomir Trawiński również wyraził swoje zaniepokojenie dotyczące 

funkcjonowania tego obiektu. 

Pan Radny Łukasz Bilski zwrócił uwagę, dlaczego samorząd zatwierdza Regulamin 

strzelnicy, skoro nie ma żadnego wpływu na jej powstanie oraz kontrolę.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapowiedział, iż Rada Miejska 

będzie monitorować sytuację związaną z w/w strzelnicą.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poruszył również temat wpływających do Urzędu 

pism od przedsiębiorców Gminy Praszka, proszących o ulgi w podatkach. Ma to związek  

z panująca pandemią i koniecznością zamknięcia lub ograniczenia działalności wielu firm. 

Pisma te są na bieżąco rozpatrywane przez Burmistrza Praszki.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, iż wpłynęło wiele takich 

pism dotyczących odroczenia lub zwolnienia firm z płatności, sprawy te są rozpatrywane na 

bieżąco zgodnie z obowiązującymi nowo powstałymi przepisami. Przedsiębiorca, aby 

skorzystać z ulgi musi wykazać straty poniesione przez firmę.  

 

Pan Radny Sławomir Trawiński poprosił Burmistrza Praszki o przybliżenie sprawy 

budowy farm fotowoltaicznych na terenie Gminy oraz ich ewentualnego oddziaływania na 

środowisko.  

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki potwierdził, iż od roku obserwuje duże 

zainteresowanie firm fotowoltaicznych składających wnioski o warunki zabudowy oraz opinie 

środowiskowe dla takich inwestycji. Niektóre z w/w inwestycji ze względu na swoją wielkość 

nie muszą ubiegać się o opinie środowiskowe. To, czy wszystkie farmy fotowoltaiczne 

powstaną na terenie Gminy Praszka zależne będzie od właścicieli gruntów chętnych 

udostępnić je firmom prowadzącym takie inwestycje.  

Pan Radny Sławomir Trawiński poprosił Burmistrza Praszki o wyrażenie przez niego 

stanowiska dotyczącego powstawania farm fotowoltaicznych.  

Burmistrz Praszki poinformował, iż nie jest przeciwnikiem farm fotowoltaicznych, 

jednak skala tych inwestycji musi być poddana kontroli. Burmistrz Praszki podkreślił 

również, iż wszystkie wydawane decyzje są zgodne z obowiązującym prawem.  

Pan Radny Łukasz Bilski zapytał Burmistrza Praszki czy jest możliwość stworzenia 

programu zabezpieczającego tereny. 

Burmistrz Praszki wyjaśnił, że istnieje możliwość wyłączenia pewnych terenów  

z budownictwa tworząc np. obszary chronione wprowadzone do studium zagospodarowania 

przestrzennego.  

 



Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wpłynięciu 

pisma Stowarzyszenia NOCEK na rzecz praworządności i ochrony środowiska w Kowalach, 

dotyczącego wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Praszka. Pismo to zostało 

przekazane na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Sprawa dotyczy wywozu w/w osadów na 

grunty, których właściciele nie wyrazili na to zgody. Pan Przewodniczący poprosił również  

o komentarz w tej sprawie Burmistrza Praszka. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, ze na skutek skarg 

dotyczących wywozu osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Praszka miały miejsce 

kontrole. Obecnie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzone jest 

postępowanie dotyczące wywozu osadów z oczyszczalni ścieków Praszka na grunty, które nie 

były przeznaczone do zagospodarowania tego osadu. Z powodu zaistniałej sytuacji firma 

zajmująca się wywozem w/w/ osadów zaprzestała swojej pracy, co skutkowało 

magazynowaniem ich na terenie oczyszczalni. W związku z brakiem miejsca na dalsze 

składowanie osadów, Gmina musiała znaleźć inną firmę odbiorczą. Firma, która przedstawiła 

najkorzystniejszą ofertę wywozi osady do Wodzisławia Śląskiego, jednak cena wywozu tych 

osadów jest dużo wyższa niż miało to miejsce z poprzednią firmą. W związku ze wzrostem 

cen za wywozu osadów ściekowych powinny też wzrosnąć opłaty za ścieki, Wody Polskie 

ustaliły jednakże zakaz wzrostu tychże opłat do czerwca 2021 roku. Oczyszczalnia ścieków 

Praszka na chwilę obecną płaci za wywóz osadów ściekowych ze środków zgromadzonych na 

jej modernizacje.  

Burmistrz Praszki podkreślił także, że na pola we wsi Przedmość nie było wywożone 

nic nielegalnego, a sprawa wydawanych decyzji środowiskowych i celu publicznego była już 

wielokrotnie omawiana. Burmistrz Praszki zaznaczył również, aby wziąć pod uwagę to, że 

przepisy dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych od momentu wydania decyzji  

w 2011 roku zmieniały się kilkakrotnie, dlatego podczas ich interpretacji należy odnieść się 

do obowiązującego w tamtym czasie prawa.  

Pan Radny Sławomir Trawiński zapytał, czy firma, która odbierała osady ściekowe 

poniesie konsekwencje w związku z wywożeniem osadów na nieodpowiednie działki oraz 

zerwaniem umowy. 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że to Gmina Praszka zerwała 

umowę z firmą wywożąca osady ściekowe. W czasie trwania umowy pomiędzy oczyszczalnią 

ścieków Praszka i firmą wywożąca osady ściekowe ilość ścieków przyjmowanych przez 

oczyszczalnię ścieków Praszka znacznie wzrosła z powodu przyłączenia do kanalizacji 

kolejnych wsi, wymagany był, zatem częstszy odbiór osadów. Firma podjęła próbę częstszego 

wywozu osadów, jednak z powozu zaistniałych sprzeciwów nie mogła wykonywać swoich 

zadań. Sprzeciwy te okazały się w części zasadne, ponieważ osady były składowane na 

niewłaściwych gruntach.  

Pan Radny Sławomir Trawiński zapytał, czy Burmistrz Praszki uczestniczył  

w kontrolach prowadzonych w Oczyszczalnie ścieków Praszka. 

Burmistrz Praszki wyjaśnił, iż Gmina Praszka nie jest stroną postępowania i pełni nad 

oczyszczalnią wyłącznie nadzór właścicielskiego.  

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że sprawa ta ma 

charakter rozwojowy. 

 



Ad. 19 

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

wyczerpany został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam posiedzenie 

XVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim Radnym za aktywny 

udział w obradach.  

 

 

 

 

 

        Protokołowała                                                                          Przewodniczący  

Agnieszka Kałwak - Śliwka       Rady Miejskiej  

 

Bogusław Łazik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykaz głosowań sesji 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Praszce 

 

1. Głosowanie w sprawie ustalenia porządku obrad  

ZA(15): 

Marek Śliwka, Katarzyna Pawlak, Tadeusz Patyk, Sławomir Trawiński, Łukasz Bilski, Robert 

Zimnowoda, Edward Szaniec, Bogusław Łazik, Marian Hombek, Zofia Kokot, Grzegorz 

Jabłoński, Józef Pilarski, Danuta Zadworna, Andrzej Rychter, Arkadiusz Kościelny 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

2. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji  

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Marek Śliwka, Sławomir Trawiński, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Arkadiusz 

Kościelny, Andrzej Rychter, Katarzyna Pawlak, Edward Szaniec, Marian Hombek, Danuta 

Zadworna, Józef Pilarski, Grzegorz Jabłoński, Bogusław Łazik 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(1): Tadeusz Patyk 

3.  Głosowanie w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków  

ZA(15): 

Łukasz Bilski, Tadeusz Patyk, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, 

Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta 

Zadworna, Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0) 

 



4.  Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2019 rok. 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(1): Tadeusz Patyk 

5.  Głosowanie w sprawie dalszego procedowania Sesji Rady Miejskiej z dnia 19.05.2020 r. 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(1): Tadeusz Patyk 

 

6.  Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 

2020 rok. 

 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

 

7.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 



ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

 

8.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od 

ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku 

w Praszce. 

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

9.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie 

działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz 

wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu. 

 

ZA(12): 

 

Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, 

Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, Marian Hombek, Bogusław Łazik, 

Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): Łukasz Bilski, Sławomir Trawiński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

 



10.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej 

straży Pożarnej w Strojcu. 

 

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

11.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej 

straży Pożarnej w Kowalach. 

 

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

 

12.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie 

do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu 

mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha. 

 

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 



BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

 

13.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. 

 

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

14.  Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu 

monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. 

 

ZA(14): 

 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński, Robert 

Zimnowoda, Zofia Kokot, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Andrzej Rychter, Danuta Zadworna, 

Marian Hombek, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Józef Pilarski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU/NIEOBECNI(1): Tadeusz Patyk 

 

 

 


