Protokół Nr V.2015
z Sesji Rady Miejskiej w Przecławiu,
która odbyła się w dniu 23 marca 2015r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk, który powitał
radnych, z-ce Burmistrza, Dyrektorów Urzędu Miejskiego, sołtysów oraz wszystkich, którzy
przybyli na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że rada jest prawomocna do podejmowania
uchwał i decyzji, bo są wszyscy radni obecni (lista obecności w zał. do protokołu).
W dalszej kolejności przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie po
przeprowadzonym głosowaniu (w zał. do protokołu).
Przechodząc do realizacji porządku obrad odczytał pismo Starosty Powiatu Mieleckiego o
wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym M. Cieślą.
Radny M. Cieśla przekazał, że sytuacja dla radnego jest jasna i czytelna, a powodem likwidacji
stanowiska pracy radnego i zmian organizacyjnych, które odbyły się w Starostwie Powiatowym
w Mielcu są powody czysto polityczne, a nie merytoryczne w likwidowaniu stanowisk pracy,
które były zajmowane przez osoby pełniące funkcje publiczne, a które nie były związane z
aktualnie rządzącą opcją polityczną w starostwie. Powodem rozwiązania stosunku pracy z
radnym jest niechęć pana Starosty do osób niewywodzących się z Jego ugrupowania i nie ma
innych podstaw, żeby można myśleć inaczej.
Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskuje o przekazanie pisma do Komisji Regulaminowej i
Porządku Publicznego, aby zajęła się tym tematem, bo są jeszcze pewne pytania, które będą
skierowane do Pana Starosty i poczekamy na odpowiedź.
W wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 głos
wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.
Pismo zostało przekazane do Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad z powodu
braku pytań i wniosków radnych, zwrócił się o przejęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół
został przyjęty 13 głosami za, 2 głosy wstrzymujące, głosów przeciwnych nie było.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Z-cy Burmistrza E. J. Dybskiemu, który
przekazał, że ta uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Przecław podjętą na poprzedniej sesji zostały dopisane domy letniskowe, bo
o tym mówiła ta znowelizowana nowa ustawa, jednak po analizie organu nadzorczego tj. RIO

i biura prawnego Wojewody, są jeszcze pewne usterki, które należy nanieść i poprawić.
Większość tych uchwał, które były podejmowane, wcześniej były przyjmowane przez te
organy nadzorcze i nie wnosiły żadnych uwag. Obecnie zwraca się uwagę bardziej
szczegółowo. Są to zmiany kosmetyczne, ale muszą je dokonać. Wszystkie zmienione projekty
tych uchwał zostały wcześniej skonsultowane z RIO. Mamy te domki letniskowe, które zostały
wprowadzone do uchwały z opłatami za odpady komunalne roczne od domku, a wcześniej
były miesięczne, dlatego też są te zmiany.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy przedstawiać każdą uchwałę, skoro każdy radny
się zapoznał, a są to te same uchwały, które były na poprzedniej sesji, a będziemy tylko
informować, co w danej uchwale zostało zmienione, bo są to nie duże zmiany.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwała Nr V/56/2015 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław, która w wyniku
przeprowadzonego głosowania została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Kolejną Uchwałą Nr V/57/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
Przecław, przyjęto jednogłośnie po przeprowadzonym głosowaniu (w zał. do protokołu).
Uchwałę Nr V/58/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęto jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Uchwałą Nr V/59/2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz określenia metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił K. Krasoń zmiany, jakie
zostały wprowadzone, w §3 czyli roczne ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie
przez część roku w wysokości 84 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i 126
zł w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.
Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Następna Uchwała Nr V/60/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto jednogłośnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania (w zał. do protokołu).
W dalszej kolejności dyr. B. Dragan z Wydziału Budżetowo - Finansowego przedstawiła
Uchwałę Nr V/61/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak przekazał, że w poprzednich latach stadion
w Dobryninie był remontowany i przekazywano środki finansowe na to zadanie , zapytał co
jeszcze tam trzeba remontować.
Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając przekazał swojemu przedmówcy, że
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP i powinien wiedzieć, dlaczego ten

stadion jest remontowany, a więc cała bieżnia będzie zmodernizowana pod zawody sportowopożarnicze gminy Przecław oraz zostały zakupione trybuny, bo ich na tym stadionie nie było.
Ten stadion będzie przeznaczony do tego rodzaju zawodów.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski dodał, że nie wykonujemy dwa razy tego samego zadania tylko
dzielimy na etapy. Pierwszy etap to zmiana nawierzchni boiska gdzie została posiana trawa, a
drugi etap to modernizacja bieżni pod zawody sportowo-pożarnicze.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak zapytał odnośnie ogrzewania świetlicy w
Łączkach Brzeskich, gdzie przeznaczono 20 tys. zł na jego wykonanie , ale z wykonawca
stwierdził, iż za tą kwotę można wykonać ogrzewanie tylko w górnej części, a na dolną część
braknie, czyli cały budynek nie będzie ogrzewany.
Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że był projekt wykonywany i zostały też
przeznaczone na ten cel środki finansowe na wykonanie ogrzewania, a jak braknie to będzie
dofinansowanie.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski wyjaśnił, że był robiony projekt na górę, bo była przekształcona,
aby mogła być użytkowana przez mieszkańców i również robiony był projekt na ogrzewanie i
będzie wykonane.
Po zakończeniu udzielonych wyjaśnień Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do
przeprowadzenia głosowania w/w uchwały, którą przyjęto jednogłośnie po przeprowadzonym
głosowaniu (w zał. do protokołu).
Kontynuując realizację porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos dyr.
B. Dragan, która przedstawiła Uchwałę Nr V/62/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2015-2023. Po przeprowadzonym głosowaniu
uchwała została przyjęta 15 głosami za (w zał. do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do dyr. M. Barnaś z Wydziału Promocji
o przedstawienie Uchwały Nr V/63/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Programu współpracy gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014roku.
Dyr. M. Barnaś przekazał, że głównym celem programu jest kształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez
umacnianie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi,
służącego rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności
obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca finansowa zadań publicznych to otwarty Konkurs w 2014r w zakresie:
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- ochrony zdrowia,

- upowszechniania kultury fizycznej.
W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs złożono 23 ofert. W ramach Konkursu wyłoniono 18
ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania i którymi zostały zawarte umowy.
Łącznie na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe w 2014 roku
przeznaczono dotację w wysokości 55 465,22 zł. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego na realizację zadania publicznego w 2014r. przeznaczono 25000,00 zł. Zawarto 8
umów z organizacjami. Na zadania w zakresie upowszechniania kultury przeznaczono 700,00
zł w 2014r. i zawarte zostało 5 umów z organizacjami. Na zadania w zakresie ochrony zdrowia
przeznaczono kwotę 5300,00 zł, zawarte były dwie umowy ze Stowarzyszeniem Koła
Gospodyń Wiejskich w Dobryninie i Stowarzyszeniem Kobiety z Pomysłem. Na zadania w
zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej przeznaczono
kwotę 10000,00 zł i były zawarte trzy umowy. Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie
ze złożonymi przez organizację sprawozdaniami. Po przedstawieniu uchwały i udzielenia
wyjaśnień Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia głosowania w
wyniku, którego została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Kolejną Uchwałę Nr V.64.2015 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Przecław w
Stowarzyszeniu: Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka –
Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu w okresie
programowania 2014-2020 przedstawił dyr. M. Barnaś z Wydziału Promocji i Rozwoju
Gminy. Przekazał, ze obecnie jesteśmy w nowym okresie programowania unijnego. Obecnie
powstały dwa główne dokumenty czyi Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do tych programów nie ma jeszcze
opracowanych wytycznych i czekamy na szczegółowe opisy priorytetów i katalog
kwalifikowania kosztów, ale przygotowujemy się i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
nadal będzie funkcjonować oś 4 liderowska, czyli te wszystkie parki rehabilitacyjno –
wypoczynkowe, udział w remontach stadionu, niektóre chodniki na terenie naszej gminy, było
to dla nas bardzo dobre źródło wsparcia finansowanego przy wykonywaniu tych zadań
inwestycyjnych. Chcąc nadal z tego korzystać potrzebna jest nowa strategia i zgoda, aby nasza
gmina nadal uczestniczyła w tej Lokalnej Grupie Działania PROWENT wraz z innymi gminami
powiatu mieleckiego. Podjęcie tej uchwały stworzy gminie możliwości aplikowania o fundusze
pomocne w ramach PROW 2014-2020 w działaniach Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność. Przewodniczący Rady Miejskiej po przedstawieniu uchwały i udzielonych
wyjaśnieniach przystąpił do przeprowadzenia głosowania w wyniku, którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Dyr. M. Barnaś podziękował za przyjęcie tej uchwały oraz dodał, że obecnie jest kontrolowany
projekt tj. park w Łączkach Brzeskich. Wszystkie poprzednie kontrole, które były przeszły bez
usterek bardzo dobrze. Projekty nasze zawsze są brane we wszystkich prezentacjach w
opracowaniach Urzędu Marszałkowskiego, jako projekty wzorcowo zrealizowane będące
poradnikami jak prawidłowo wykorzystać środki przekazywane dla innych województw.
Dyr. M. Barnaś przekazał, że obecnie przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
zwracając się z prośbą do radnych, sołtysów i mieszkańców o współpracę w tym opracowaniu.

Chcemy także w terminie późniejszym opracować Strategię Promocji i Turystyki na terenie
naszej gminy, a mamy takie ciekawe miejsca w gminie, którymi można się pochwalić.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, ze w parku w Łączkach Brzeskich jest dość
duże wgłębienie, gdzie zbiera się woda i należałoby wodę wypompować a teren wyrównać.
Dyr. M. Barnaś dodał, ze park w Łączkach Brzeskich jest jednym z najładniejszych w powiecie,
więc jest się, czym pochwalić.
Realizując program porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos z-cy Burmistrza
E. J. Dybskiemu, który się odniósł do sprawy bezdomnych zwierząt, która jest trudna, bo nie
mamy schroniska do tego rodzaju zwierząt. Zawsze był z tym problem. Zgłoszonego
bezdomnego psa, informację taką ogłaszaliśmy na naszych stronach internetowych i poprzez
adopcję próbowaliśmy zagospodarować te zwierzęta, ale jest to trudny problem. Obecnie
komisja rady była w schronisku w Ropczycach i możemy korzystać, ale jest stała opłata roczna
w tym schronisku 6 tys. zł i jeszcze za każdego psa przywiezionego do tego schroniska to kwota
1080 zł. Są to kwoty duże, a jeszcze jakby było dużo tych zwierząt, to pochłaniałoby duże środki
finansowe z budżetu.
Pani R. Władczyk przedstawiła Uchwałę Nr V.65.2015 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Przecław w 2015r. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie
(w zał. do protokołu)
Wolne zapytania i wnioski
Radny M. Cieśla z zebrania wiejskiego w Zaborczu przekazał, ze został wykonany plac zabaw,
ale jest to podmokły teren i mieszkańcy zwracają się o podsypanie tego palcu piaskiem, ale nie
tym żółtym, bo to nic nie da. Ponadto uważa, ze ten plac trzeba było ogrodzić, ponieważ jest
blisko drogi powiatowej ruchliwej i jest to niebezpieczne.
Kolejna sprawa zgłoszona do radnego przez członków i prezesa klubu sportowego Wylów
dotyczyła komisji, która dzieli środki finansowe na wsparcie rozwoju sportu w gminie i
przyznała klubowi sportowemu w Wylowie dość obniżona kwotę w stosunku do lat
poprzednich a prezes klubu uzyskał informację od członków komisji, że wynika to z
nieuregulowanego stosunku prawnego terenu, na którym położony jest stadion w Wylowie.
Radny zapytał, jaki obecnie przedstawia się stan prawny terenu, na którym jest stadion w
Wylowie. Idąc w dalszym kierunku, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania spadkowego ten
teren trzeba będzie oddać prawowitym właścicielom, to czy władze gminy maja możliwość
znalezienia innej lokalizacji dla tego stadionu oraz jeżeli się okaże, że trzeba oddać teren a nie
powstanie jeszcze stadion sportowy czy klub sportowy” Skorpion” Wylów będzie mógł
korzystać ze stadionu w Przecławiu. Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Wylowie mieszkańcy
nie dysponują filią ośrodka kultury, a klub sportowy jest to ostatni czynnik integrujący lokalną
społeczność. Skoro mówimy, że chcemy rozwijać i sport i kulturę fizyczną to trzeba zadbać o
to , żeby ten klub sportowy miał gdzie trenować i gdzie dzieci przez tą kulturę fizyczną mogły
się rozwijać.

Z-ca Burmistrza E. J. Dybski odpowiedział, że uczestniczył w zebraniach wiejskich i był
stawiany problem grzęskiego terenu, gdzie jest ten plac rehabilitacyjny, chociaż była ziemia
nawożona, ale jak przekazali mieszkańcy, że tam jest taka warstwa nieprzepuszczalna i woda
znajdująca się na tym terenie tak szybko nie wsiąka. Włożenie węża drenarskiego
melioracyjnego perforowanego poprawiłoby ta sytuację ze spadem skierowanym do rowu.
Same posypanie piasku nic nie da, końcem maja lub na początku czerwca jak teren trochę
przeschnie będziemy ten plac poprawiać. Sprawa boiska sportowego w Wylowie, które jest
dzierżawione od pana Maronia i jest podpisana umowa , jeżeli by ta umowa została
wypowiedziana to trzeba będzie szukać innego terenu na boisko sportowe, ale na razie jest i
można go użytkować. Na dzień dzisiejszy jeszcze nikt nie zgłaszał, że ten teren nie będzie
użytkowany. Boisko jest zadbane , teren drenowany i trawa koszona na bieżąco. Odnoście
przekazanych środków finansowych na klub sportowy w Wylowie – informację można uzyskać
w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy u dyr. M. Barnasia.
Radny S. Moździoch zaproponował przeprowadzenie rozmowy z właścicielem gruntu, na
którym jest stadion w Wylowie może by sprzedał ten grunt licząc po cenie, jako grunt rolny.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak dodał, że działki Wylowie za szkołą należały
do Agencji to, można było wykupić na stadion a nie dzierżawić od właściciela prywatnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej też uważa, że w zależności od kosztu tej działki to może by
lepiej wykupić, bo budowa nowego stadionu to duży koszt . Przewodniczący Rady dodał, że
odnośnie rozliczenia tego klubu sportowego to zawsze były problemy .
Dyrektor D. Kurgan z Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego przekazała informacje
odnoście złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2015r.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski przedstawił zgłoszonych kandydatów na sołtysów Gminy Przecław
i przewodniczących osiedli miasta Przecław:
Błonie

– Paweł Weryński, Stanisław Działowski.

Kiełków

– Józef Markulis

Rzemień

– Kazimierz Jemioło

Tuszyma

– Ryszard Brzozowski, Rafał Kużdżał ,Zenon Śmiatacz,

Łączki Brzeskie – Władysław Grzelak
Dobrynin

– Józef Bogdan,

Wylów

– Władysław Myjak

Zaborcze

– Marek Kocoł, Leszek Kruk

Przecław

- Osiedle „ Wenecja”- Wiesława Wiącek
- Osiedle „ Zamkowe” – Stanisław Helowicz , Jerzy Tokarz

Z-ca Burmistrza E. J. Dybski przekazał informację dotycząca dostarczania jabłek na ternie
naszej gminy z Banku Żywności z Tarnobrzega dodając, że związku z tym że skrzynki były

większe a miały być mniejsze to w tych większych sołectwach brakło , ale w najbliższych dniach
zostaną jeszcze dowiezione z Rzeszowa i dostarczano na te sołectw gdzie brakło.
Podziękowania radnym i sołtysom za pomoc w rozładowaniu tych jabłek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Krawczyk związku ze zbliżającymi się świętami
Wielkanocnymi złożył wszystkim życzenia świąteczne i tym akcentem zamknął V sesję Rady
Miejskiej w Przecławiu dziękując wszystkim za udział.

Protokolant :
D. Kurgan

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Krawczyk

