PROTOKÓŁ Nr I /2014
z II część I Sesji , która odbyła się w dniu 06.12.2014r.w budynku Urzędu
Miejskiego w Przecławiu .
Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk.
Na początku przekazał, że sesję w dniu dzisiejszym zwołał Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
Postanowieniem Nr 256/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że rada jest prawomocna do podejmowania
uchwał i decyzji, bo wszyscy radni są obecni (lista obecności w zał. do protokołu ). Następnie
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Danuta Kurgan wręczyła zaświadczenie o
wyborze na Burmistrza Przecławia Ryszardowi Wolanin , składając gratulacje i życzenia.
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk poprosił
Burmistrz Przecławia Ryszarda Wolanina o złożenie ślubowania wobec Rady Miejskiej
Zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r.poz594 z późn. zm.) objęcie obowiązków Burmistrza następuje z chwilą
złożenia ślubowania. Burmistrz Przecławia mgr Ryszard Wolanin złożył rotę ślubowania
trzymając rękę na Konstytucji Rzeczypospolitej Polski o następującej treści :
„ Obejmując urząd Burmistrza , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Burmistrz Ryszard Wolanin zabierając głos przekazał, że funkcję tą sprawuje jako Burmistrz
Przecławia dla 11 sołectw, które posiadają swoje decyzje umocowane prawnie. Fundusz
sołecki to fundusz obywatelski. Nie będziemy zapominać o tych, którzy tworzą tę
społeczność samorządową o wszelkiego rodzaju organizacjach społecznych, instytucjach
stowarzyszeniach funkcjonujących na terenie gminy. Bez nich nie ma samorządu. Nie bez
kozery Senat naszego państwa podjął uchwałę o roku samorządności w 25 rocznicę
powstania samorządu. W dniu 27.05.1990 roku powstała samorządność lokalna. Rok 2015 to
rok samorządu terytorialnego. Niezwykle ważne jest, aby uświadomić młodemu pokoleniu,
że to co dzisiaj mamy w Polsce tj. pełną demokracją. To my wypełniamy tą rolę.
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Wpływ na politykę naszej gminy jest znaczny i tak też powinno być. Burmistrz jest po to, aby
te zadania wypełniał i powiedział, że będzie je wypełniał tak, jak robił to do chwili obecnej
poprzez wpływ na myśli, aby decyzje były istotne i ważne dla społeczeństwa i jego rozwoju.
Należy zwrócić uwagę jak zmienia się w ostatnich latach nasza gmina, tylko człowiek złośliwy
może stwierdzić, że nic się nie zmienia i jest źle. Jest dobrze i może być jeszcze lepiej, bo po
to jest Burmistrz wybrany przez wyborców gminy głosami blisko 60 %, aby dokonać tego
działa w ciągu dalszym, aby zdobyć jak najwięcej środków finansowych z Unii Europejskiej z
tych 300 mld przeznaczonych dla Polski w następnym rozdaniu.
Do zadań na rok 2015 do 2018 należy zaliczyć głównie kanalizacją tych miejscowości gdzie jej
jeszcze nie ma,
- poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez oświetlenia i monitoring np. placów zabaw ;
- dbanie o jak najwyższy poziom oświaty i kultury łącznie z biblioteką;
- zadania wypełniane przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Mamy jeszcze
trochę do poprawienia i będziemy się starać poprawiać tą pracę.
Te cztery najbliższe lata będą bardzo owocne. Zależy nam na tym, aby ci którzy bardzo
sceptycznie podchodzą do naszego wspólnego działania przekonali się, że to nie prawda bo
mylili się dlatego, że widzą jak jest organizowane to życie publiczne, życie samorządowe.
Tworzeniu tej demokracji organu to też powołanie w dniu dzisiejszym do życia Komisji
doraźnej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej a w przyszłości będziemy rozmawiać nad doborem
do gremium opiniodawczym rady seniorów. Może się uda powołać tą radę seniorów wraz z
wyborami sołtysów w pierwszym półroczu 2015 roku. To jest istota demokracji,
samorządności, którą Burmistrz Ryszard Wolanin będzie wypełniał w taki sposób
demokratyczny, aby wszyscy, którzy tu jesteśmy, radni, pracownicy, instytucje i
stowarzyszenia razem wspólnie wszystko tworzyć dla naszej społeczności.
Niech rok 2015 i dalsze lata będą owocne dla wszystkich naszych mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi za expose. Następnie delegacje
wraz z wiązankami kwiatów składały gratulacje i życzenia Burmistrzowi Przecławia
Ryszardowi Wolaninowi.
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Burmistrz Ryszard Wolanin dodał, że to wystąpienie dotyczyło przyszłej kadencji ,ale także
miało aspekt taki, który w sposób jednoznaczny można wyciągnąć wnioski, że Burmistrz jest
bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy Burmistrza wspierali, nie tylko przez głosowanie, ale
poprzez telefony, sms-y, emaile i bezpośrednie rozmowy. To wsparcie było z taka
życzliwością i 100 % pewnością, że warto być z Wami i warto Burmistrza popierać, czego
dowodem jest skład Rady Miejskiej, gdzie na 15 radnych 12 radnych jest z naszego
ugrupowania. Za to wszystko za równo za pracę w kampanii wyborczej w postaci plakatów,
ulotek i wolontariatów , za tą cegiełkę dołożoną do sukcesu Burmistrza serdecznie
wszystkim podziękował. Przekazał, że wprawdzie nie jesteśmy Watykanem, który znalazł
kilkaset milionów w swoim budżecie, ale i my też te miliony w budżecie tej kadencji
znajdziemy i te wszystkie plany wykonamy łącznie z tym domem kultury w Przecławiu ze
sceną i widownia a pod spodem z kręgielnią i kawiarenką.
Dziękując wszystkim Z-ca Burmistrza E.J. Dybski gratulując w imieniu wszystkich
pracowników Burmistrzowi dodał, że jest to duży sukces Burmistrza, ale i nas wszystkich tak
to czujemy, ponieważ była to praca nas wszystkich. Jesteśmy dumni z tego, że Burmistrz
został wybrany na kolejną kadencję co spowoduje dalszą kontynuację wszystkich
rozpoczętych prac na terenie gminy. Jest to dobry wybór. Kampania wyborcza była burzliwa,
ale z naszej strony była przeprowadzona w sposób spokojny, wytonowany co przekonało
wyborców do tego, że tak dobrze głosowali. Przedstawialiśmy tylko to co zostało zrobione
na terenie naszej gminy przez całą kadencję ,była mówiona tylko prawda .Jest tu duża
zasługa tych osób ,które uczestniczyły w tej kampanii wyborczej ,że w tak profesjonalny
sposób te wykonane zadania przedstawiali, poprzez spotkania z mieszkańcami, filmy, które
ukazywały wykonane inwestycje co mieszkańcy bardzo dobrze odbierali .Kończą swoje
wystąpienie jeszcze raz serdecznie pogratulował Burmistrzowi, życząc dużo sukcesów i
wykonania wszystkich zaplanowanych inwestycji.
Przewodniczący Rady Miejskie przechodząc do realizacji porządku obrad powitał wszystkich
radnych, Burmistrza Ryszarda Wolanina, Z-cę E. Janusza Dybskiego ,Skarbnika Gminy Joannę
Krzempek , radnych powiatowych - Mariusz Barnasia i Macieja Jemioło , dyrektorów i
pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
kierownika Posterunku Policji w Przecławiu, prezesa Dwóch Brzegów i ZGK w Przecławiu,
sołtysów i wszystkich, którzy na dzisiejszą sesję przybyli.
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Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o poszerzenie porządku obrad o
wybór wiceprzewodniczącego rady, przewodniczących komisji stałych rady i ich zastępców
oraz składów osobowych komisji oraz powołanie komisji doraźnej d/s Młodzieżowej Rady
Miejskiej. Radni jednogłośnie przegłosowali wniosek .
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, ten sam skład Komisji Skrutacyjnej ,który był
w I części sesji w dniu 1 grudnia br. tj. Józef Bogdan - przewodniczący, Sławomir Felągczłonek i Joanna Kwaśniowska - członek . Radni wyrazili zgodę poprzez jednogłośne
przegłosowanie propozycji.
W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk zgłosił radnego Władysława Grzelaka
uzasadniając, że już jest długi okres radnym i będzie godnie te funkcję pełnił . Radny
Władysław Grzelak wyraził zgodę. Radny Piotr Grochowina zgłosił Zbigniewa Jurka. Radny
Zbigniew Jurek nie wyraził zgody. Nie zgłaszano innych kandydatów więc zamknięto listę.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy ,a Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił prezes
M.Skowrońską- Ziomek o kursach autobusowych z Dwóch Brzegów związku z rezygnacją
firmy przewozowej Ariwa . Prezes przekazała ,że są uruchomione dwie linie ,które
regularnie przewożą pracowników na strefę do pracy oraz uczniów , uczęszczających do szkół
w Mielcu a także zapewnione mają kursy powrotne. W Łączkach Brzeskich ma odbyć się
spotkanie , ponieważ mieszkańcy zgłaszają jeszcze potrzeby i od miesiąca stycznia kursy
autobusów będą dostosowane do potrzeb mieszkańców. Na miesiąc grudzień zostało
wykupione około 100 biletów. Ceny biletów są takie same jak u poprzedniego przewoźnika .
Są zachowane ulgi dla uczniów ,osób niepełnosprawnych ,kompatantów przy biletach
miesięcznych i jednorazowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przestawione informacje.
Burmistrz R. Wolanin przedstawił zadania i ich różnorodność wykonywania przestrzegając
że wykonywanie tych inwestycji będzie wówczas , jeżeli będziemy mieć środki zewnętrzne a
do których zawsze musi być udział własny i tak;
-w Rzemieniu sala gimnastyczna przy szkole podstawowej i jej wyposażenie , rozbudowa
przedszkola;
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- w Dobryninie - uregulowanie stanu prawnego Domu Strażaka, zawody strażackie gminne,
zakup dwóch trybun;
- w Białym Borze zagospodarowanie piętra w filii domu kultury ,gabinet lekarski ;
- w Tuszymie kanalizacja koszt inwestycji 30 mil zł. wykonanie ze środków zewnętrznych ;
- w Podolu wykonanie boiska do siatkówki plażowej, modernizacja i otwarcie filii
przedszkola;
- w Łączkach Brzeskich park rehabilitacyjny ,wybudowanie boiska i mini szatnią, rozwiązanie
problemów gazowych ;
- w Wylowie dom seniorów uruchomienie i miejsce na spotkania dla mieszkańców;
- w Zaborczu - plac zabaw ,elewacja budynku po byłej szkole ;
- w Kiełkowie - wyposażenie świetlicy ,która już funkcjonuje , zapraszając jednocześnie na
koncert ,który ma się odbyć w Kiełkowie w dniu 14.12.2014r.
- w Błoniu dokończenie placu zabaw ,oddanie do użytku świetlicy;
- w Przecławiu sztandarowa inwestycja dom kultury, który zastąpi Samorządowy Dom
Kultury w Tuszymie ,bo obecny MCK w Przecławiu jest czasowo dopuszczony do
funkcjonowania i bezpiecznego przebywania osób .
Będą jeszcze drobniejsze inwestycje, projekty miękkie. Często stawiane są pytania o karty
dużej rodziny ,nie wydajemy, bo u nas usługi są za darmo nie ma takiej potrzeby. Ponad 100
kart zostało wydano ,jeżeli chcą korzystać z innych instytucji, aby mieć ulgi.
Burmistrz R. Wolanin przekazał, że będzie wydawany biuletyn , który będzie na bieżąco
informował o wydarzeniach i inwestycjach prowadzonych w gminie.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół
dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego rady w głosowaniu tajnym ,wybrany został
Władysław Grzelak - 12 głosami za i 3 głosy przeciwne (w zał. protokół komisji skrutacyjnej).
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił uchwałę stwierdzającą wybór tj.
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Uchwałę Nr I .2. 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej / w zał.
do protokołu /. Wiceprzewodniczący Rady podziękował radnym za wybór. Przewodniczący
Rady Miejskiej i Burmistrz R. Wolanin złożyli gratulacje Wiceprzewodniczącemu Rady.
Przechodząc do dalszej realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
zaproponował na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Bogdana. Radny J. Bogdan
wyraził zgodę. Po przeprowadzonym głosowaniu 14 głosami" za" , przy 1 głosie
wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było radny Józef Bogdan został wybrany na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I .3.2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,która została przyjęta 14 głosami "za" i 1 głos
wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było /w zał. do protokołu/.
Na przewodniczącego Komisji Budżetowo - Inwestycyjnej ,Gospodarki i Mienia
Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił Tadeusza Kopere. Radny T. Kopera wyraził zgodę .Po
przeprowadzonym głosowaniu 15 głosami "za" ,głosów wstrzymujących i przeciwnych nie był
radny Tadeusz Kopera został wybrany na Przewodniczącego Komisji BudżetowoInwestycyjnej ,Gospodarki i Mienia.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.4.2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Budżetowo- Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia, która została
przyjęta jednogłośnie po przeprowadzonym głosowaniu (w zał. do protokołu/.
Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
Środowiska Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił radnego Stanisława Moździocha .Radna
Joanna Kwaśniowska zgłosiła radnego Wojciecha Kaszuba. Po przeprowadzonym głosowaniu
za Stanisławem Moździochem głosowało 12 radnych "za" , 1 głos wstrzymujący i 2 glosy
przeciwne. Wyniku przeprowadzenia głosowania za Wojciechem Kaszubem oddano 2 głosy
"za", 1 wstrzymujący i 12 głosów przeciwnych. Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska został wybrany
Stanisław Moździoch .
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.5.2014 w sprawie

wyboru

Przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury , Sportu ,Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
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Środowiska , która została przyjęta 12 głosami "za", 1 głos wstrzymujący i 2 głosy przeciwne
/w zał. do protokołu/.
Na przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego, Przewodniczący Rady
Miejskiej zgłosił Zbigniewa Jurka , Radny Z. Jurek wyraził zgodę. Po przeprowadzonym
głosowaniu 15 głosami "za", głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było radny
Zbigniew Jurek został wybrany na Przewodniczącego Komisji Regulaminowe i Porządku
Publicznego . Przewodniczący Rady Miejski przedstawił Uchwałę Nr I.6.2014 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego, która została
przyjęta jednogłośnie po przeprowadzonym głosowaniu / w zał. do protokołu/.
Przewodniczący Rady Miejskiej na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i
Usług zgłosił Romana Gawrysia. Radny R. Gawryś wyraził zgodę. Po przeprowadzonym
głosowaniu 14 głosami "za" 1 głos przeciwny , głosów wstrzymujących nie było radny Roman
Gawryś został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.7.2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Produkcji ,Handlu i Usług , która po
przeprowadzonym głosowaniu została przyjęta 14 głosami "za" , 1 głosem przeciwnym,
głosów wstrzymujących nie było / w zał.do protokołu/.
Na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił
radnego Sławomira Feląga. Radny S .Feląg wyraził zgodę. Po przeprowadzonym głosowaniu
Sławomir Feląg został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 15 głosami
"za", głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I . 8. 2014 w sprawie wyboru
przeprowadzonym głosowaniu /w zał. do protokołu/.
Na zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetowo- Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia,
Przewodniczący Rady Miejski zgłosił radnego Dariusza Chmurę. Radny D, Chmura wyraził
zgodę. Po przeprowadzonym głosowaniu 15 głosami "za" ,głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było radny Dariusz Chmura został wybrany Zastępcą Przewodniczącego
Komisji Budżetowo- Inwestycyjnej , Gospodarki i Mienia .
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Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.9.2014 w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Budżetowo- Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia, która została
przyjęta jednogłośnie po przeprowadzonym głosowaniu /w zał. do protokołu/.
Radny Marcin Cieśla został zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na zastępcę
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych , Ochrony
Środowiska. Radny M. Cieśla wyraził zgodę. Po przeprowadzonym głosowaniu 14 głosami
"za" i 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było, radny Marcin Cieśla został wybrany
na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oświaty ,Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Miejskie przedstawił Uchwałę Nr I.10. 2014 w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury ,Sportu ,Zdrowia ,Spraw Socjalnych , Ochrony
Środowiska, która została przyjęta 14 głosami "za" ,1 głos wstrzymujący , głosów przeciwnych
nie było / w zał. do protokołu/.
Na zastępcę przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego zgłosił się
Zenon Krawczyk i tym samym wyraził zgodę. W wyniku przeprowadzonego głosowania 15
głosów "za" , głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było Zenon Krawczyk został wybrany
na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.11.2014 w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego/ w zał. do
protokołu/.
Na zastępcę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług ,Przewodniczący
Rady Miejskiej zgłosił radnego Zbigniewa Kipę. Radny Z. Kipa wyraził zgodę. Po
przeprowadzonym głosowaniu 15 głosami "za" ,głosów wstrzymujących i przeciwnych nie
było radny Zbigniew Kipa został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rolnictwa ,
Produkcji , Handlu i Usług.
Przewodniczący Rady Miejskie przedstawił Uchwałę Nr I.12. 2014 w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Produkcji , Handlu i Usług , która została
przyjęta jednogłośnie wyniku przeprowadzonego głosowania / w zał. do protokołu/.
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił skład osoby
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Komisji Oświaty , Kultury , Sportu , Zdrowia , Spraw Socjalnych , Ochrony Środowiska
- Sławomir Feląg
- Piotr Grochowina
- Władysław Grzelak
- Wojciech Kaszub
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.13.2014 w sprawie powołania
Komisji Oświaty , Kultury , Sportu , Zdrowia , Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Przecławiu i jej składu osobowego , która została przyjęta 13 głosami "za" ,2
głosy wstrzymujące , głosów przeciwnych nie było / w zał. do protokołu/ .
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
- Dariusz Chmura
- Paweł Furman
- Zbigniew Jurek
- Zbigniew Kipa
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przecławiu przedstawił Uchwałę Nr I.14. 2014 w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu i jej składu osobowego, która
po przeprowadzonym głosowaniu została przyjęta 14 głosami "za" ,1 głos wstrzymujący,
głosów przeciwnych nie było / w zał. do protokołu/.
Skład osobowy Komisji Budżetowo - Inwestycji , Gospodarki i Mienia
- Władysław Grzelak
- Joanna Kwaśniowska
- Wojciech Kaszub
- Zenon Krawczyk
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Zgłoszeni radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.15.2014 w sprawie powołania
Komisji Budżetowo - Inwestycyjnej , Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Przecławiu i jej
składu osobowego, która została przyjęta 13 głosami "za" , 2 głosy wstrzymujące, głosów
przeciwnych nie było po przeprowadzonym głosowaniu /w zał. do protokołu/.
Skład osobowy Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego
- Józef Bogdan
- Roman Gawryś

- Tadeusz Kopera
- Stanisław Moździoch
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I. 16. 2014 w sprawie powołania
Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Przecławiu i jej skład
osobowy, która wyniku przeprowadzonego głosowania została przyjęta jednogłośnie /w zał.
do protokołu/.
Skład osobowy Komisji Rolnictwa , Produkcji , Handlu i Usług
- Marcin Cieśla
- Paweł Furman
- Piotr Grochowina
- Joanna Kwaśniowska
Zgłoszeni radni / wyrazili zgodę.
Przewodniczący rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.17.2014 w sprawie powołania
Komisji Rolnictwa , Produkcji , Handlu i Usług i jej składu osobowego , która została
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przyjęta po przeprowadzonym głosowaniu 13 głosami "za" , 3 głosy wstrzymujące, głosów
przeciwnych nie było / w zał. do protokołu /.
Do składu Komisji doraźnej ds Młodzieżowej Rady Miejskie zgłoszeni zostali
przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie został wybrany.
- Sławomir Feląg na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji. Radny wyraził zgodę. Po
przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie został wybrany.
-Zbigniew Kipa -członek Komisji . Radny wyraził zgodę . Po przeprowadzonym głosowaniu
jednogłośnie został wybrany.
- Dariusz Chmura - członek . Radny wyraził zgodę . Po przeprowadzonym głosowaniu
jednogłośnie został wybrany.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr I.18.2014 w sprawie powołania
Komisji doraźnej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej , która po przeprowadzonym głosowaniu
została jednogłośnie przyjęta / w zał. do protokołu /.
Kolejną Uchwałę Nr I.19.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przecławia
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za", 2
głosy przeciwne i 1 głos wstrzymujący /w zał. do protokołu/.
Przewodnicząca Klubu Seniorów Pani Wiącek zwróciła się do nowych radnych , aby się
przestawili , ponieważ chciała tych nowych radnych przedstawić w swoim klubie.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że będzie pełnił dyżury w urzędzie i również się
przestawił przytaczając lata pracy w sportowym klubie "Tuszymka" i w OSP jako jednostce i
Zarządzie Gminnym OSP , Cegielni Przecław.
Kończąc przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych tj. do 30 dni od
złożenia ślubowania. Po wyczerpaniu całości tematyki dzisiejszych obrad Przewodniczący
Rady Miejskiej zakończył II część I Sesji Rady Miejskiej dziękując wszystkim za udział.

Protokolant
D. Kurgan

Przewodniczący Rady
Zenon Krawczyk
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