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Protokół Nr XXIII/2020 

Sesji Rady Miejskiej w Praszce 

która odbyła się w dniu 17 grudnia 2020 roku 

w trybie online w godz. 11:00 -13:00 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Praszce, obecnych było 14 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 

 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

 

 1 

 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę 

„Otwieram XXIII Sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXIII/2020 Sesji 

Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, zatem obrady są prawomocne. 

 

 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 z dnia 26 listopada 2020 roku. 

4  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5  Informacja Burmistrza Praszki. 

6  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok. 

7  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

zaliczanego do tytułu dłużnego. 

8  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Praszka. 

9  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

10  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 

11  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
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12  Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz o wysokości cen za te usługi. 

13  Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka. 

14  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka 

na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów. 

15  Zapytania i wolne wnioski. 

16  Sprawy różne. 

17  Zakończenie obrad. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący zapytał czy wnosi ktoś uwagi do proponowanego 

porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Pan Przewodniczący poprosił radnych o przyjęcie porządku 

obrad. Przeprowadzono głosowanie. Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Praszce stwierdził, że 14 Radnych zagłosowało za przyjęciem proponowanego porządku obrad, który 

przedstawia się następująco:     

 

porządek obrad: 

 

1  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2  Ustalenie porządku obrad. 

3  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 listopada 2020 roku. 

4  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5  Informacja Burmistrza Praszki. 

6  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok. 

7  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

zaliczanego do tytułu dłużnego. 

8  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Praszka. 

9  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

10  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 

11  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

12  Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz o wysokości cen za te usługi. 

13  Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka. 

14  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka 

na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów. 

15  Zapytania i wolne wnioski. 

16  Sprawy różne. 

17  Zakończenie obrad. 
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 Ad. 3 

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

dotyczące protokołu z poprzedniej XXII/2020 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 listopada 

2020 r. Uwag nie zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie, za przyjęciem protokołu z poprzedniej 

XXII/2020 Sesji Rady Miejskiej głosowało 14 Radnych. 

 Ad. 4 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zaproponował powołanie 

Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji weszli: 

- Łukasz Bilski 

- Arkadiusz Kościelny 

- 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: 

- Łukasz Bilski 

- Arkadiusz Kościelny 

- Edward Szaniec 

 

 Ad. 5 

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między 

sesjami tj. od dnia  26 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Radni mają pytania do 

przedstawionej informacji Przez Burmistrza Praszki. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

 Ad. 6 

 Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok. Wszystkie Komisje stałe 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały 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, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 168/XXIII/2020 w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok. 

 

 Ad. 7 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady 

Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego. Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. 

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

zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego. 
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 Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /14 za, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 169/XXIII/2020 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego 

do tytułu dłużnego. 

Ad. 8 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, iż Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Praszka został zmieniony w niewielkim stopniu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady Miejskiej dotyczące projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Praszka. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka. Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /13 za, oraz jeden głos przeciw, Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła 

uchwałę Nr 170/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Praszka. 

Ad. 9 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady 

Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, iż z powodu obszernego tekstu uchwały 

odczytać najważniejsze paragrafy. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał w skróconej formie projekt uchwały w sprawie    

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 Przeprowadzono głosowanie. 

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

13 radnych /11 za, jeden głos wstrzymujący, jeden przeciw oraz dwóch radnych nie oddało głosu, 

Rada Miejska w Praszce większością głosów podjęła uchwałę Nr 171/XXIII/2020 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

 Ad. 10 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż teraz pod 

głosowanie poddana zostanie bardzo ważna uchwała określająca stawki za wywóz odpadów 

komunalnych. Projekt tej uchwały jest wynikiem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady 

Miejskiej, dlatego nie będzie pytań o opinię poszczególnych Komisji. Projekt w/w uchwały został 

zaakceptowany przez Radnych większością głosów. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował 

także o przyczynach wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych. Następnie Przewodniczący Rady 

Miejskiej streścił projekt uchwały. 
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Pan radny Sławomir Trawiński dodał również, że do przetargu dotyczącego odbioru odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Praszka przystąpiła tylko jedna firma. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył także, iż Rada Miejska będzie pracować nad 

uszczelnieniem poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował także o piśmie 

stworzonym w imieniu Rady Miejskiej, objaśniającym przyczyny wzrostu cen na wywóz odpadów 

komunalnych. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 5 minut przerwy w celu usunięcia 

przeszkód technicznych związanych z łączem internetowym wynikłych u jednego z Radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie projektu uchwały sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki 

za pojemnik określonej wielkości. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej 

wielkości. 

Pan Radny Sławomir Trawiński zapytał czy zawarte w projekcie w/w uchwały pojęcie domki 

letniskowe odnoszą się również do ogródków działkowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że ogródki działkowe nie są zaliczane jako 

domy letniskowe. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /8 za, 4 przeciw, dwa głosy wstrzymujące, Rada Miejska w Praszce większością głosów 

podjęła uchwałę Nr 172/XXIII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał komunikat objaśniający przyczyny wzrostu cen za 

wywóz odpadów komunalnych. 

Ad. 11 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że kolejny projekt uchwały 

wiąże się bezpośrednio z poprzednią uchwałą, a tym samym został zaakceptowany większością 

głosów na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych, w związku z czym brak zapytania o opinię 

poszczególnych Komisji. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /11 za, 2 przeciw, jeden głos wstrzymujący, Rada Miejska w Praszce większością głosów 

podjęła uchwałę Nr 173/XXIII/2020 w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.   

 

Ad. 12 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady 

Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz o wysokości cen za te usługi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja 

Rewizyjna nie zajęły stanowiska pozostałe Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Pan Radny Łukasz Bilski odczytał w skróconej formie projekt uchwały w sprawie 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz o wysokości cen za te usługi. 

 Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /11 za, 1 przeciw, dwa głosy wstrzymujące, Rada Miejska w Praszce większością głosów 

podjęła uchwałę Nr 174/XXIII/2020 w sprawie  dodatkowych usług świadczonych przez gminę w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz o wysokości cen za te usługi. 

 

Ad. 13 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady 

Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka. Komisja Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna, Komisja 

Gospodarczego Rozwoju Gminy nie zajęły stanowiska, pozostałe Komisje stałe pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Praszka. Zwrócił również uwagę na omyłkową datę w ostatnim paragrafie w/w uchwały. Data została 

poprawiona na 1 stycznia 2021 r. 

 Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /9 za, 2 przeciw, 3 głosy wstrzymujące, Rada Miejska w Praszce większością głosów 

podjęła uchwałę Nr 175/XXIII/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka. 

 

Ad. 14 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Komisje Rady 

Miejskiej dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w 

Gminie Praszka na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów. 

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan Radny Łukasz Bilski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów. 

 Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /14 za, Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 176/XXIII/2020 w 

sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2020/2021 

na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów. 

 

Ad. 15 

Zapytania i wolne wnioski. 

 Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wiadomości wysłanej 

do Radnych dotyczącej otrzymania przez Gminę Praszka drugiej transzy pomocy finansowej z 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, iż pierwsza transza 

została przeznaczona na modernizację pomieszczeń w Hali sportowej. 28.12.202o r. kończy się 
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termin składania wniosków pozwalający gminie ubiegać się o tą dotację. Po konsultacji z 

Burmistrzem Praszki Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby drugą transzę przeznaczyć 

na inwestycję w zasadzie już rozpoczętą – Park w Praszce pomiędzy ulicami 

Skłodowskiej/Mickiewicza bloki a ulicą Kolorową. Można urządzić tam oświetlone aleje spacerowe 

z ławkami oraz plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną i skatepark. 

 Burmistrz Praszki objaśnił, że Wojewoda ogłosił nabór wniosków jednak nie jest znana 

finalna kwota jaka miałaby dostać gmina Praszka. Wybrana inwestycja musi być wpisana w 

zaplanowana ciągłość strategii miasta. Burmistrz Praszki dodał, iż wcześniej Radni wnioskowali o 

powstanie parku przy ul. Mickiewicza. Taka inwestycja była już planowana, jednak zabrakło na nią 

środków. 

 Pan Radny Edward Szaniec poparł proponowany projekt inwestycji. 

 Pan Radny Grzegorz Jabłoński stwierdził, że parki są potrzebne oraz, że zwiększony został 

zakres, w jakim można wykorzystać przyznaną gminie pomoc finansową, dlatego warto przyjrzeć się 

co w takim wypadku mogłoby być priorytetową inwestycją dla gminy. 

 Burmistrz Praszki zaznaczył, że należy przeznaczyć tą kwotę na taki cel, na który gmina nie 

dostanie innego dofinansowania. 

 Pan Radny Sławomir Trawiński zapytał, dlaczego również druga transza pomocy finansowej 

ma zostać przeznaczona dla miasta Praszki, a nie na wsie gminy. 

 Pani Radna Danuta Zadworna poparła proponowaną inwestycję. 

 Pan Radny Marian Hombek zaznaczył, iż inwestycja w park jest dobrym pomysłem, jednak 

remont dróg jest ważniejszą inwestycją. 

 Pan Radny Łukasz Bilski poparł proponowaną inwestycję, dodał również, że warto 

zadrzewiać już istniejące parki. 

 Pani Radna Katarzyna Pawlak zapytała, czy przewidywana kwota pomocy wystarczy na 

realizację proponowanej inwestycji. 

 Burmistrz Praszki odpowiedział, że koszt inwestycji musi zmieścić się w kwocie jaka zostanie 

przyznana gminie. 

 Pan Radny Arkadiusz Kościelny zapytał, czy decyzja musi zostać podjęta dzisiaj. 

 Burmistrz Praszki odpowiedział, że nabór wniosków jest do 28.12.2020 r. jeżeli gmina nie 

wyśle wniosku pomoc finansowa przepadnie. 

 Pan Radny Andrzej Rychter zaproponował aby przegłosować pomysł przeznaczenia w/w 

pomocy finansowej. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o głosowanie w sprawie pozytywnej opinii na 

realizację inwestycji lokalnej - II nabór - dotyczącą budowy parku w Praszce. 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

14 radnych /9 za, 4 przeciw, 1 głos wstrzymujący, Rada Miejska w Praszce większością głosów 

pozytywnie zaopiniowała realizację inwestycji lokalnej - II nabór - dotyczącą budowy parku w 

Praszce. 

 

Ad. 16 

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radnych  

o pismach, jakie wpłynęły do biura Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał 

również o zbliżającej się Sesji dotyczącej planowania budżetu na 2021 rok. 

Pan Radny Sławomir Trawiński podziękował Burmistrzowi Praszki oraz Panu Radnemu 

Łukaszowi Bilskiemu za przywitanie nowego wozu strażackiego w Przedmościu. 

Burmistrz Praszki złożył życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał życzenia, jakie wpłynęły do biura Rady Miejskiej. 
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Ad. 17 

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

został porządek obrad i wypowiedział formułę „Zamykam posiedzenie XXIII/2020 sesji Rady 

Miejskiej w Praszce”. Podziękował wszystkim Radnym za aktywny udział w obradach. 

 

        Protokołowała                                                                          Przewodniczący 

Agnieszka Kałwak - Śliwka       Rady Miejskiej 

 

Bogusław Łazik 
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Wykaz głosowań sesji 

XXIII/2020 Sesja Rady Miejskiej w Praszce 

 

Głosowanie w sprawie ustalenia porządku obrad 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Edward Szaniec, Marek Śliwka, Bogusław Łazik, Robert 

Zimnowoda, Andrzej Rychter, Grzegorz Jabłoński, Zofia Kokot, Józef Pilarski, Marian Hombek, 

Danuta Zadworna, Arkadiusz Kościelny, Sławomir Trawiński 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 listopada 2020 roku. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Robert Zimnowoda, Łukasz Bilski, Marek Śliwka, Danuta Zadworna, Sławomir Trawiński, 

Józef Pilarski, Katarzyna Pawlak, Edward Szaniec, Bogusław Łazik, Grzegorz Jabłoński, Zofia 

Kokot, Arkadiusz Kościelny, Marian Hombek, Andrzej Rychter 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Katarzyna Pawlak, Robert Zimnowoda, Andrzej Rychter, Łukasz Bilski, Marek Śliwka, Józef 

Pilarski, Danuta Zadworna, Edward Szaniec, Grzegorz Jabłoński, Marian Hombek, Bogusław Łazik, 

Zofia Kokot, Sławomir Trawiński, Arkadiusz Kościelny 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
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Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Robert Zimnowoda, Sławomir Trawiński, Katarzyna Pawlak, Edward Szaniec, Andrzej 

Rychter, Bogusław Łazik, Łukasz Bilski, Marian Hombek, Józef Pilarski, Zofia Kokot, Marek Śliwka, 

Grzegorz Jabłoński, Danuta Zadworna, Arkadiusz Kościelny 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Łukasz Bilski, Bogusław Łazik, Józef Pilarski, Sławomir Trawiński, Zofia Kokot, Robert 

Zimnowoda, Arkadiusz Kościelny, Edward Szaniec, Marian Hombek, Katarzyna Pawlak, Danuta 

Zadworna, Grzegorz Jabłoński, Marek Śliwka, Andrzej Rychter 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Praszka 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Andrzej Rychter, Robert Zimnowoda, Bogusław Łazik, Zofia Kokot, Sławomir Trawiński, 

Marian Hombek, Arkadiusz Kościelny, Danuta Zadworna, Edward Szaniec, Józef Pilarski, Katarzyna 

Pawlak, Marek Śliwka, Łukasz Bilski 

 

PRZECIW(1): 

Grzegorz Jabłoński 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Bogusław Łazik, Arkadiusz Kościelny, Marian Hombek, 

Edward Szaniec, Robert Zimnowoda, Zofia Kokot, Andrzej Rychter, Sławomir Trawiński, Marek 

Śliwka 

 

PRZECIW(1): 

Grzegorz Jabłoński 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Danuta Zadworna 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Józef Pilarski, Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej 

wielkości 

 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Katarzyna Pawlak, Łukasz Bilski, Edward Szaniec, Bogusław Łazik, Arkadiusz Kościelny, 

Robert Zimnowoda, Marian Hombek, Andrzej Rychter 

 

PRZECIW(4): 

Marek Śliwka, Józef Pilarski, Grzegorz Jabłoński, Sławomir Trawiński 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Zofia Kokot, Danuta Zadworna 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 
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Łukasz Bilski, Sławomir Trawiński, Andrzej Rychter, Katarzyna Pawlak, Robert Zimnowoda, 

Bogusław Łazik, Edward Szaniec, Arkadiusz Kościelny, Marian Hombek, Zofia Kokot, Józef Pilarski 

 

PRZECIW(2): 

Marek Śliwka, Grzegorz Jabłoński 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Danuta Zadworna 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów oraz o wysokości cen za te usługi 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Andrzej Rychter, Łukasz Bilski, Sławomir Trawiński, Bogusław Łazik, Katarzyna Pawlak, 

Edward Szaniec, Zofia Kokot, Robert Zimnowoda, Arkadiusz Kościelny, Marian Hombek, Józef 

Pilarski 

 

PRZECIW(1): 

Grzegorz Jabłoński 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Marek Śliwka, Danuta Zadworna 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka 

 

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Andrzej Rychter, Katarzyna Pawlak, Bogusław Łazik, Łukasz Bilski, Zofia Kokot, Arkadiusz 

Kościelny, Robert Zimnowoda, Józef Pilarski, Edward Szaniec 

 

PRZECIW(2): 

Sławomir Trawiński, Grzegorz Jabłoński 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): 

Marek Śliwka, Marian Hombek, Danuta Zadworna 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa 

w Gminie Praszka na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży i uczniów. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Bogusław Łazik, Katarzyna Pawlak, Arkadiusz Kościelny, Andrzej Rychter, Marian Hombek, 

Robert Zimnowoda, Edward Szaniec, Józef Pilarski, Danuta Zadworna, Zofia Kokot, Grzegorz 

Jabłoński, Sławomir Trawiński, Marek Śliwka, Łukasz Bilski 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 

Głosowanie w sprawie pozytywnej opinii na realizację inwestycji lokalnej - II nabór - 

dotyczącą budowy parku w Praszce 

 

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Łukasz Bilski, Katarzyna Pawlak, Marek Śliwka, Edward Szaniec, Józef Pilarski, Robert 

Zimnowoda, Danuta Zadworna, Andrzej Rychter, Bogusław Łazik 

 

PRZECIW(4): 

Sławomir Trawiński, Arkadiusz Kościelny, Zofia Kokot, Marian Hombek 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Grzegorz Jabłoński 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Tadeusz Patyk 

 


