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PROTOKÓŁ  Nr  XVIII/2012 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  7 maja  2012 roku   w godz.  900 - 1430 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce 

  

                                                                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                     - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 
Spoza składu Rady Miejskiej: 
 
1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 
2.   Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza Praszki  
3.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 
4.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 
5.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 
6.   Sołtysi - 13 osób/ lista obecności w załączeniu/ 
7.   Redaktor  Kulisy Powiatu   
8.   Zaproszeni goście na część uroczystą sesji. 

 
Proponowany porządek obrad: 
     
  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Ustalenie porządku obrad. 
  3.  Przyjęcie protokołu z  XVI  i XVII  sesji . 
  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     
  6.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 
  8. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji  
       / budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Szosa Gańska w Praszce/. 
  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji  
       / budowa kompleksu sportowego” Moje boisko – ORLIK 2012 w Praszce/. 
10.  Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji  
       / przebudowa drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska i Szkolna -Aleksandrów-Kozieł-  
       Przedmość  w gminie Praszka/. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  
       zabudowanej położonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego nr 29. 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na  
       terenie Gminy Praszka. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
       2012-2015 dla Gminy Praszka. 
14.  Zapytania i wolne wnioski.  
15.  Sprawy różne. 
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16. Godz. 1030  -  część uroczysta sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Praszki  w Muzeum  
      w Praszce 
 
17.  Zakończenie obrad. 
 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:  

 

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XVIII/2012 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

            Powitał  również  Sołtysów, Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego,  

przedstawiciela gazety Kulisy Powiatu.   

 

Ad 2   

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, 

który otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.   

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

porządku obrad .         

Uwag nie zgłoszono. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  

porządku obrad  . 

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad . 

 
  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Ustalenie porządku obrad. 
  3.  Przyjęcie protokołu z  XVI  i XVII  sesji . 
  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     
  6.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
  7.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 
  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji  
       / budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Szosa Gańska w Praszce/. 
  9.  Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji  
       / budowa kompleksu sportowego” Moje boisko – ORLIK 2012 w Praszce/. 
10.  Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji  
       / przebudowa drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska i Szkolna -Aleksandrów-Kozieł-   
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       Przedmość w gminie Praszka/. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  
       zabudowanej położonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego nr 29. 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na  
       terenie Gminy Praszka. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
       2012-2015 dla Gminy Praszka. 
14.  Zapytania i wolne wnioski.  
15.  Sprawy różne. 
            
16. Godz. 1030  -  część uroczysta sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Praszki  w Muzeum  
      w Praszce 
 
17.  Zakończenie obrad. 
 

Ad.  3 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że protokóły 

dwóch poprzednich sesji Rady Miejskiej w Praszce Nr  XVI/2012 z dnia 27 marca 2012 r. oraz  

Nr XVII/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wyłożone  były do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz 

przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów. 

Nie wniesiono do protokołów uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

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

27 marca 2012 r. oraz protokół Nr XVII/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zostały jednogłośnie 

przyjęte przez Radę Miejską w Praszce. 

 

Ad. 4 

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

powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

         - Pan  Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Marek Śliwka 

         - Pan Janusz Dolik 

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 Marek Śliwka - Przewodniczący 

         - Pan  Grzegorz Jabłoński 

         - Pan Janusz Dolik 
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Ad 5. 

        Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z 

działalności za  okres między sesjami Rady Miejskiej .  

         Pan Jarosław Tkaczyński -  Burmistrz Praszki  przedstawił informację z działalności za 

okres od 30 marca  2012 r. do 6 maja 2012 r.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

         Przewodniczący obrad zapytał Radnych czy mają pytania dot. przedstawionej informacji. 

Pytań nie było. 

          Pan Bogusław Łazik przekazał podziękowania od Pana Ryszarda Pawlicy - Prezesa OSP w 

Wygiełdowie dla Rady za  dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w Wygiełdowie. 

 

Ad   6.  
 
            Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie 

opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 150/XVIII/2012 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad 7  

          Przewodniczący obrad poprosił  przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 

Wszystkie Komisje Stałe Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

            Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił projekt 

omawianej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 151/XVIII/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 

2012 rok.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 8 

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o 

przedstawienie opinii dot. projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na realizację inwestycji / dot. budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Szosa Gańska w 

Praszce/.  

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały. 

            Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 152/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9 

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o 

przedstawienie opinii dot. projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na realizację inwestycji / dot. budowy kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012 w 

Praszce”/.  

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały. 

            Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 153/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 10. 

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o 

przedstawienie opinii dot. projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na realizację inwestycji / dot. przebudowy  drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska i Szkolna – 

Aleksandrów-Kozieł- Przedmość w gminie Praszka”/.  

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały. 

           Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.  
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Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 154/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na realizację inwestycji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.            

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o 

przedstawienie opinii dot. projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego nr 29. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały. 

           Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały .  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 155/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Praszce przy ul. J. 

Piłsudskiego nr 29. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.   

            Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o 

przedstawienie opinii dot. projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Praszka. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały. 

           Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały .  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 156/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia programu 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 13.        
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         Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o 

przedstawienie opinii dot. projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2012-2015 dla Gminy Praszka. 

Wszystkie komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt  uchwały. 

           Pan Marek Śliwka  – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt 

omawianej uchwały .  

Przeprowadzono głosowanie. 

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

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr 157/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Gminy Praszka. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.   

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poruszył sprawę  artykułu, który 

ukazał się w NTO, w którym nie napisano nie tyle o likwidacji szkół  co o diecie Radnych . Nie 

było to zbyt ładne , bo wyglądało to tak jakby Radni spotkali się tylko po to aby wziąć dietę, a 

przecież był rozpatrywany bardzo ważny temat .          

           Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej przedstawił 

wniosek do Burmistrza, by w  zmianach do budżetu pojawiła się kwota nadwyżki budżetowej. 

Jest to duża kwota 927.000 zł, są duże wydatki ale komisje chciałyby wiedzieć na co  będą te 

środki wydane. Są pewne zaległości w realizacji inwestycji gminnych  jak np. wodociąg w 

Tokarach i może chociaż w części udałoby się zrealizować niektóre zadania. 

          Burmistrz wyjaśnił, że tak będziemy działać by zabezpieczyć tegoroczny budżet . Musimy 

dokończyć sprawę likwidacji szkół, będą odprawy i będą braki w oświacie. Wie, że są 

niezrealizowane pewne zadania i będzie dyskutował z Radą, co jest możliwe do realizacji. Radni 

wiedzą, że nadwyżka została rozdysponowana, ale może część rzeczy uda  się zrobić z 

niezrealizowanych inwestycji w ubiegłym roku. 

        Pan Józef Pilarski zapytał o remont drogi Praszka-Rudniki. Chodzą słuchy, że wykonawca 

zbankrutował. 

        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że też dotarły do niego takie informacje, ale 

rozmawiał z Zarządem Dróg i nic takiego się nie dzieje. 

        Pan Sławomir Trawiński zapytał co z remontem drogi na odcinku Dębina – Praszka. 

        Burmistrz wyjaśnił, że  w tym wypadku firma zbankrutowała i dopiero za ok. 2-3 miesiące 

ma wejść nowa firma i kontynuować remont tej drogi . Dobrze, że chociaż jest przejezdna.  
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         Pan Zbigniew Pieniek zapytał o naprawę drogi Rosochy – Strojec. 

         Burmistrz stwierdził , że ludzie muszą wykazać trochę cierpliwości. Był i oglądał te drogi i 

nie jest tam aż tak źle. Nie można zakazać ruchu po tych drogach. 

          Pan Marek Śliwka zapytał co się dzieje  ze Spółką ENERGIA PRASZKA. 

          Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jest na bieżąco informowany o działaniach dot. 

sprzedaży spółki, sprawa jest w toku. Spółka spłaca wszystkie kredyty na bieżąco. Jest 

zadłużenie za gaz prawie 3 mln zł. Bank Spółdzielczy w Praszce zwolnił nasze zastawy na halę 

sportową i stadion. Zakup udziałów nie doszedł do skutku, gdyż trwają rozliczenia między PL 

ENERGIA a KRI. Zakup nie jest prosty, ale myśli, że wkrótce nastąpi. 

         Pan Bogusław Łazik stwierdził, że na następną sesję lub na posiedzenie Komisji 

Gospodarczego Rozwoju Gminy zaprosimy Pana Prezesa spółki Energia Praszka, by przedstawił 

informację w tej sprawie. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał co się dzieje z likwidowanymi szkołami w Wierzbiu i w 

Ganie, co ze stowarzyszeniem? Chodzi o to, czy nauczyciele będą mieli pracę, bo do tej pory 

nikt im nie proponował pracy.  

      Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że podjęte uchwały w 

sprawie likwidacji szkół w Wierzbiu i w Ganie zostały przesłane do Stowarzyszenia i do 

Fundacji. Odbyły się spotkania z rodzicami i nauczycielami obu szkół i na  dzień dzisiejszy 

wiadomo, że Fundacja w  Ganie  nie wchodzi. Dzieci ze szkoły w Ganie  mają zapewnioną 

naukę w szkole w Strojcu , ale rodzice wolą, by przeszły do  PSP Nr 2 w Praszce. Część 

rodziców chce, by przeszły do szkoły w Dalachowie gm. Rudniki. Jest pismo rodziców w tej 

sprawie i omówimy te sprawy dokładniej przy ustalaniu sieci szkół. Oddział przedszkolny 

pozostanie w Ganie i będzie podlegał pod Strojec. 

      Co do zlikwidowanej szkoły w Wierzbiu  na razie nie ma żadnej informacji od 

Stowarzyszenia. Uchwała została przesłana, umowa o użyczenie budynku jest ważna, bo szkoła 

została zlikwidowana. Co do nauczycieli to będą dostawać wypowiedzenia. W szkole w Ganie 2 

osoby  mają uprawnienia emerytalne i 1 osoba z Gany może zmienić placówkę tj przejść do 

Strojca. Podobnie jest w Wierzbiu, 2 osoby mają uprawnienia emerytalne, 2 osobom 

zaproponowano niepełne etaty, a jedna miała umowę na czas określony. Część nauczycieli 

pozostało na uzupełnieniach etatów, czyli tylko godziny w szkole w Kowalach. Będą 

wypowiedzenia z pracy i zmieniające na niepełne etaty.  

        Pan Bogusław Łazik stwierdził, że nie mamy wpływu na pewne sprawy dot. uczniów, tu 

decydują rodzice. 
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        Pan Zbigniew Pieniek zapytał o sprawę  skargi rodziców na nauczyciela w Strojcu, co się 

dzieje dalej w tym temacie. 

       Pani Danuta  Janikowska – Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że  odbyło się spotkanie z 

rodzicami w marcu, na którym rodzice skarżyli się  na nauczyciela matematyki . Obecnie  ten 

nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sprawa była skierowana do Rzecznika 

Dyscyplinarnego i została umorzona z powodu bezpodstawnych zarzutów. Odbędzie się jeszcze 

spotkanie odnośnie  pisma Rzecznika i zostanie wypracowane stanowisko. 

 

Ad 15.    

           Pan Bogusław Łazik przedstawił pismo Hufca ZHP w Praszce – podziękowanie dla Rady 

i Burmistrza za pomoc przy modernizacji Hufca. Wiele rzeczy zostało zrobione dzięki pomocy 

Kierownika Ośrodka Pomocy , który osobiście był bardzo zaangażowany jako sympatyk 

harcerstwa . Przy pomocy więźniów zostało pięknie zrobione obejście hufca .Potrzebne będą 

jeszcze środki na ogrzewanie, ale tym tematem zajmiemy się na następnej sesji. Zastanowimy się 

jako pomóc tej organizacji, by poczuła pomoc ze strony samorządu. Poprosimy Komendanta 

Hufca ZHP, by przedstawił informację nt. działalności Hufca w Praszce. Poprosił też o 

przedstawienie pomysłu na pomoc dla tej organizacji. 

         Pan Jarosław Tkaczyński w uzupełnieniu dodał, że Hufiec ZHP wielokrotnie zwracał się o 

pomoc do  Burmistrza i zawsze taką pomoc otrzymywał. Głównie wspierany był poprzez  Pana 

Leszka Krzyżanowskiego – Kierownika OPS. Pomoc jest zawsze potrzebna, ale też zawsze 

kiedy poprosili, taką pomoc otrzymali.  

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad   zaprosił wszystkich na dalszą część obrad  do 

Muzeum, gdzie odbędzie się uroczystość Obchodów Dni Praszki.    

 

Ad 16.  Godz. 1030  -  część uroczysta sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Praszki  w Muzeum  

              w Praszce.  

              W uroczystościach Obchodów Dnia Praszki udział wzięli również goście zaproszeni.  

Podczas  uroczystości zostały wręczone tegoroczne nagrody Burmistrza  Praszki „ Praszkowski 

Koziołek”.  Nagrody te otrzymali: 

-  Pan  Dariusz Garncarek  - działalność społeczna i charytatywna 

- Jan  Meroń – działalność sportowa 

- Zespół Muzyczny PAJUJO – promocja miasta i gminy 

- Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów - sekcja bibułkarstwa  i origami – działalność 

kulturalno-artystyczna. 



 10

     Na zakończenie uroczystości Pan Bogusław Łazik podziękował wszystkim uczestnikom 

Obchodów Dnia Praszki za udział.     

 

Ad  17.    

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  

porządku obrad wypowiedział formułę „ zamykam XVIII/2012 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

             Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 
         
 

                 Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


