Protokół Nr VI.2015
z Sesji Rady Miejskiej w Przecławiu,
która odbyła się w dniu 27 maja 2015r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk, który powitał radnych,
Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Dyrektorów Urzędu Miejskiego,
szczególnie powitał sołtysów wybranych na nową kadencję i przewodniczących zarządu osiedli miasta
Przecław oraz wszystkich, którzy przybyli na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że rada jest prawomocna do podejmowania uchwał i
decyzji, bo są wszyscy radni obecni (w zał. do protokołu lista obecności).
Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że sesja dzisiejsza będzie się składać z dwóch części i tak
część pierwsza zgodnie z porządkiem obrad roboczą oraz około godz. 1200 część druga uroczysta z okazji
25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce odbędzie się w Zamku Przecławskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że nie wszyscy będą uczestniczyć w tej drugiej części, dlatego
podziękował za pracę na przestrzeni tych 25 lat dla dobra samorządu, życząc wielu sukcesów w dalszym
rozwoju zadań służących naszym mieszkańcom.
Następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Pytania i wnioski radnych.
Radna J. Kwaśniowska – w imieniu własnym i mieszkańców sołectwa Kiełków zwróciła się z prośbą o
remont chodnika na odcinku od pana Wieczerzaka do kościoła, ponieważ po wykonaniu światłowodu
chodnik został jeszcze bardziej uszkodzony i wymaga poprawy. Informując, że będzie to koszt około 5
tys. zł bez kamienia a z kamieniem to około 10 tys. zł. Rozumie, że nie da się wszystko wykonać w
jednym czasie ,dlatego kontynuacja wykonania dalszych chodników będzie w terminie późniejszym,
zwracając się do radnych o wsparcie i remont zgłoszonego odcinka chodnika. Druga sprawa zgłoszona
przez radną dotyczy skierowania lampy ulicznej koło szkoły w inną stronę, ponieważ razi w oczy, co
zgłosił do radnej pan M. Żądło.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak zgłosił wykoszenie traw na poboczach zarówno
powiatowych jak i gminnych, ponieważ są wysokie i utrudniają przejazd zwłaszcza na zakrętach.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski odpowiedział, że wykoszenie poboczy już się zaczęło w Dobryninie, Białym
Borze, Rzemieniu, ale ze względu na pogodę jest obecnie przerwa, jeżeli poprawia się warunki
pogodowe to będzie dalsza kontynuacja wykaszania poboczy.
Radny P. Grochowina zgłosił sprawę zwisających gałęzi drzew na drogę, co utrudnia przejazd
kierującym pojazdami.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że będzie interwencja do właściciela, aby zwisające gałęzie zostały
ścięte.
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Radny P. Furman zgłosił, że na skrzyżowaniu w kierunku Podola nie ma oznakowania wskazującego ,
że to jest ulica 3 Maja.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że ul. 3 Maja jest oznakowana naszymi znakami zostanie to sprawdzone,
jeżeli brakuje to będzie uzupełnione.
Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił sprawę, aby koszący pobocza porządkowali tą trawę, bo jeżeli
jest na drogach, to jest ona śliska i zagraża bezpieczeństwu.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że część tej koszonej trawy z poboczy dostaje się na jezdnię i może to
być niebezpieczne, dlatego zwróci uwagę, aby jezdnia była porządkowana i trawa usuwana. Na drogach
powiatowych to koszenie też już zostało rozpoczęte.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski – sprawa chodnika w Kiełkowie to już było zgłaszane i wspólnie z Zarządem
Dróg Powiatowych z Mielca było to już oglądane. Najbardziej uszkodzony jest na chodniku od kościoła
do szkoły, gdzie w dużej mierze przyczyniła się do tego firma, która zakładała światłowód, było to w
zakresie opadów deszczu, koparkami wjeżdżano na ten chodnik i został uszkodzony. My partycypujemy
w kosztach budowy chodników przy drodze powiatowej i został powiat o tych uszkodzeniach
powiadomiony. Cały koszt tej naprawy chodnika jest szacowany od 10 do 15 tys. zł. Na tym zgłaszanym
odcinku trzeba od nowa przełożyć kostkę. Powiat nie posiada środków finansowych na wykonanie tego
remontu i sprawę kierują do naszej gminy, aby wykonywała to we własnym zakresie. Odpowiedź nasza
była taka, że to należy do zadań i obowiązków powiatu, który zobowiązany jest do bieżących remontów
i utrzymania swoich dróg i chodników na terenie gminy. Rozmawiano z przedstawicielem firmy „Rado”
z Mielca, która robiła ten światłowód i zostało uzgodnione, że postarają się ten chodnik wyremontować
zwłaszcza te miejsca zniżone i uszkodzone, co będzie dopilnowane. Przełożenie całego chodnika w
roku bieżącym będzie to trudno, ponieważ zostało ustalone, że w roku bieżącym nie robimy chodników
i nie zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie na ten cel. Sprawa lampy powinna być
zgłoszona do sołtysa i zostanie wykonane.
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że takie drobne sprawy, które nurtują mieszkańców powinny
być zgłaszane sołtysowi, ale mieszkańcy zarzucają, że nie interesujemy się ich sprawami jako rodni, ale
tak przecież nie jest.
Dyr. M. Jemioło a także radny powiatowy zwrócił uwagę, że takie sprawy jak zwisające gałęzie nad
drogą to należy zgłaszać do Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami. Przy rozmowach z mieszkańcami radni powinni przekazać, że remont chodnika w Kiełkowie
przy drodze powiatowej należy do wyłączonych zadań powiatu. My, jako samorząd gminy nie będziemy
mieć środków finansowych na budowę nowych chodników , dlatego remonty chodników to bieżące
utrzymanie zarządcy drogi, czyli Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu a nie naszego samorządu.
Burmistrz R. Wolanin zabierając głos odnośnie święta, jaki w dniu dzisiejszym obchodzimy 25- lecie
Samorządu Terytorialnego w Polsce, które jest bardzo istotne i ważne dla samorządu terytorialnego,
demokracji w Polsce, świętującej 25 lat od pierwszych wyborów samorządowych. Ważne, dlatego, ze
jest to święto wszystkich Polaków, wszystkich wspólnot na trzech szczeblach samorządności gminnej,
powiatowej i wojewódzkiej. Jest to nasze święto nie tylko pracowników, radnych, sołtysów,
przewodniczących zarządu osiedli ale wszystkich mieszkańców. Jest ono dorobkiem nowej
rzeczywistości, bo widzimy przemiany i chcemy w tej Polsce żyć. W Polsce samorządowej terytorialnie
przypisane do pewnych struktur chcemy funkcjonować. Z tej okazji Burmistrz R. Wolanin złożył
życzenia wszystkim radnym, pracownikom, sołtysom, przewodniczącym rady zarządu osiedli i obecnym
w dniu dzisiejszym na tej sesji i wszystkim, którzy wpisali i wpisują się w nową historię samorządu
terytorialnego satysfakcji z tego, co robimy, spokoju w wykonywaniu zadań, prawidłowości w
wykonywaniu zadań. Wiemy ile trudu i starań wymaga każda decyzja, bo prawo często się zmienia i
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trudno nadążyć za nowelizacjami, ale chcemy być jak najbardziej poprawni w wykonywaniu tych funkcji
administracyjnych i to wykonujemy. Dziękował wszystkim za właściwą postawę nieuchylania się od
tłumaczenia naszych decyzji, które zapadają lub powstają na bieżąco przy kontaktach z urzędnikami,
sołtysów, czy przewodniczących zarządu osiedli. To wspólnie z radnymi wszyscy tworzymy otoczkę i
opinię na temat pracy samorządowej, która jest z roku na rok lepsza. Samorząd gminy Przecław na
wysokie uznanie wśród pozostałych samorządów powiatu mieleckiego, podkarpacia, bo stanowimy tą
rodzinę musimy być niezależni, ale musimy odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców.
Wszyscy obecni na sesji podziękowali Burmistrzowi Przecławia R. Wolaninowi gromkimi brawami.
Przewodniczący Rady Miejskiej realizując porządek obrad zwrócił się o przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji, który po przeprowadzonym głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej kolejności J. Krzempek przedstawiła Uchwałę Nr V/66/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r. oraz udzieliła stosownych wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił zakup nowego specjalistycznego wyposażenia dla OSP
Tuszyma, gdzie został napisany wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i otrzymali
na ten cel środki finansowe w kwocie 15 tys. zł. Wniosek ten został napisany na tą jednostkę, bo jest w
systemie jednostek gaśniczych, ale te środki są przeznaczone na wyposażenie dla OSP Tuszyma i
Kiełków.
Radny P. Furman zapytał odnośnie zakupu samochodu dla OSP Przecław, czy to już jest ostateczna
decyzja.
Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że trochę za późno OSP zdecydowało się na zakup
samochodu. Jeżeli byłby ten wniosek złożony w roku ubiegłym to byłaby możliwość na otrzymanie ,
ponieważ został złożony później, to jest na liście, jako czwarty w powiecie mieleckim, a tylko jeden
samochód został przyznany na powiat mielecki. Dodał, że można się też starać o środki finansowe z
Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej i Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej. Nie został taki wniosek złożony w tych instytucjach dodał, że są prowadzone starania o
samochód.
Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w/w uchwały, która została przyjęta jednogłośnie, po przeprowadzonym głosowaniu (w
zał. do protokołu).
Następną Uchwałę Nr VI/67/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła
J. Krzempek Skarbnik Gminy i udzieliła stosownych wyjaśnień. Po przeprowadzonym głosowaniu
uchwała została przyjęta 13 głosami za, 2 głosy wstrzymujące, głosów przeciwnych nie było (uchwała
w zał. do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej realizując porządek obrad oddał głos Burmistrzowi Przecławia, który
w związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy
Przecław i przewodniczących zarządu osiedli miasta Przecław dodał, że została przyjęta zasada, aby
wszystkie zmiany w istniejących czy funkcjonujących uchwałach rady dokonywać w całości, nie
znowelizować poszczególnych paragrafów, mieć trudności w odszukiwaniu. Każda zmiana będzie
zmiana danej uchwały. Zmiana także w tym projekcie uchwały dotyczy ustalenia diet za udział w sesji
dla przewodniczących zarządu osiedli jest to taka sama, jaką otrzymują sołtysi. Co do diet sołtysów,
inkasa za zbierane podatki o tym będzie mowa na kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr VI.68.2015 w sprawie ustalenia wysokości
diet dla sołtysów z terenu Gminy Przecław i przewodniczących zarządu osiedli miasta Przecław.
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Radny M. Cieśla przypomniał, że dwukrotnie zgłaszał potrzebę podwyższenia diety sołtysów, a
zwłaszcza dzisiaj w tak szczególnym dniu, gdzie mówimy tak dużo o roku samorządu zarówno na
szczeblu lokalnym naszym gminny jak i roli samorządu w aspekcie całego państwa. Nie należy
zapominać, że sołtys, przewodniczący zarządu osiedli są podstawowym ogniwem łańcucha, który
tworzy sieć zależności powiązań lokalnych. W związku z tym uważa się, że dieta sołtysa jak i dieta
radnego nie jest wynagrodzeniem. Pełnimy funkcje społeczne, jako radni, sołtysi i przewodniczący
zarządu osiedli. Rekompensatą jest dieta za utracony dochód i koszty przejazdu. Rada podjęła uchwałą
podnosząc diety radnym funkcjonującym i tak radny nie funkcyjny – otrzymuje dietę 240 zł,
przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący rady – 360 zł, z-ca przewodniczącego komisji – 300 zł,
dlatego byłoby to niesprawiedliwe, aby pozostawić sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli na
wysokości diety dotychczasowej tj. 150 zł. Zarówno radny jak i sołtys na stacji benzynowej płaci tyle
samo za paliwo, żeby dojechać na sesję. Wnosząc poprawki w § 1 uchwały zmieniając kwotę 150 zł na
kwotę 240 zł na takim samym poziomie diety, jaka przysługuje radnemu nie funkcyjnemu. Także w § 1
dopisanie po słowie przewodniczący słowo „zarządu” pozostałość bez zmian.
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że jest to do uzupełnienia pytając, czy jest to wniosek radnego.
Radny M. Cieśla odpowiedział, że jest to wniosek.
Burmistrz R. Wolanin dodał, że zgłoszona poprawka w § 1 jest poprawką techniczną dotyczącą
dopisania słowa „zarządu”. Przed wystąpieniem radnego M. Cieśli Burmistrz przekazał, że
kompleksowa uchwała w sprawie osób, które będą zbierały podatki większości będą sołtysi i
przewodniczący zarządu osiedli, ale nie tylko i będzie podejmowana uchwała na następnej sesji w
miesiącu czerwcu. Będzie dokonana analiza finansowa i w ślad za tym będzie podwyżka diet dla
sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli za udział w sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy radny M. Cieśla podtrzymuje swój wniosek
Radny M. Cieśla w związku z zapewnieniami Burmistrza R. Wolanina wycofał wniosek dotyczący
podwyższenia kwoty diety. Techniczna poprawka w § 1 dotycząca dopisania słowa „zarządu” w wyniku
przeprowadzonego głosowania zostało przyjęta jednogłośnie.
Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia głosowania w wyniku,
którego uchwała w/w została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos
Burmistrzowi R. Wolaninowi, który przekazał, że w dniu dzisiejszym radni Młodzieżowej Rady Miejskiej
złożą ślubowania na zamku, po wyborach w swoich szkołach. W dniu 1.05.2015r. na uroczystości w
Przecławiu na rynku zostali przedstawienie radni młodzieżowi i otrzymali stosowne zaświadczenia. W
związku z tym komisja doraźna na czele z przewodniczącym Pawłem Furmanem wykonała wiele prac
bardzo dobrze w tym zakresie , za która Burmistrz podziękował , ale ponieważ komisja zakończyła pracę
w związku z tym będzie podjęcie Uchwały Nr VI.69.2015 w sprawie rozwiązania komisji doraźnej ds.
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, a następnie
przystąpił do przeprowadzenia głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie
(w zał. do protokołu).
Uchwałę Nr VI.70.2015 w sprawie uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Przecław na
lata 2015-2018” przedstawił L. Łazarz kierownik MOPS wskazując, że ustawa z dnia 09 czerwca 2011
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek opracowania i realizacji
3 letnich programów wspierania rodziny. Tworząc ten program oparto się na ustawowym założeniu, że
skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz
skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób,
4

instytucji i organizacji pracujących z dziećmi. Wsparcie dla rodziców przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych powinno polegać na analizie sytuacji rodzinnej i jej
najbliższego środowiska oraz przyczyn kryzysu, rozwijaniu jej umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych, podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania, pomocy w
integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej. W roku 2011 objętych było
10 rodzin. Dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
istnieje wsparcie w formie asysty asystenta rodziny. Inicjatywa taka jest realizowana od 2011 roku,
gdzie objęte taką formą pomocy było 3 rodziny, w roku 2012 było 8 rodzin, w roku 2013 -11 rodzin i
2014 tych rodzin było 10. Środki finansowe są ze wsparcia ministerstwa za zatrudnienie asystenta,
który tym rodzinom asystuje, ale zatrudnienie to ¾ etatu. Celem głównym tego programu jest
stworzenie skutecznego systemu wspierania rodziny w przywracaniu i utrzymaniu zdolności do
pełnienia właściwych ról społecznych w ramach rodziny pozwalających na funkcjonowanie dziecka w
jego naturalnym otoczeniu. Głównym założeniem jest to, aby dziecko funkcjonowało w rodzinie
biologicznej zgodnie z dobrem tego dziecka. Zadania, które zostały zapisane w tym programie to czy
będą realizowane jest uzależnione od środków finansowych, które uda się wygospodarować w ramach
budżetu lub pozyskać środki zewnętrzne.
Radny J. Bogdan zapytał, jeżeli będzie to przechodzić przez świetlicę środowiskowe to należałoby mieć
współpracę między Samorządowymi Domami Kultury, czy jest program o współpracy między MOPS a
tą instytucją kultury w ramach, której są te świetlice.
Kierownik L. Łazarz odpowiedział, że funkcjonujące świetlice środowiskowe mają inna rolę a placówka,
która by ewentualnie powstała nie pracowałaby w zamian za te świetlice środowiskowe, ale istniałyby
obok.
Skarbnik Gminy J Krzempek zapytała odnośnie środków finansowych w związku z tym programem w
roku obecnym.
Kierownik L. Łazarz odpowiedział, że zadanie te w roku bieżącym będą funkcjonowały w ramach tych
środków, które już są zapisane w budżecie. W roku następnym placówka wsparcia rodzinnego będzie
miała koszty, ale jakie dokładnie trudno powiedzieć, bo nie wie ile ta placówka może przyjąć dzieci.
Wstępnie można powiedzieć, że będzie to kwota około 100 tys., ale będziemy się posiłkować środkami
unijnymi.
Po udzielonych wyjaśnianiach uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w wyniku, którego uchwała w/w została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo z powiatu mieleckiego dotyczące wsparcia
finansowego dla oddziału zakaźnego w Mielcu.
Drugie pismo pana Serafina Patryka zam. Mielec dot. umowy zawartej z Burmistrzem w sprawie działki
w Rzemieniu będąca własnością pana P. Serafina. Pismo zostało odczytane przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej, które przekazał do Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego celem analizy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk zgodnie z programem sesji zaprosił wszystkich na II
część sesji uroczystej do Zamku w Przecławiu.
Przed rozpoczęciem tej II części odsłuchano o godzinie 12 na Zamku Hymn Przecława „Bogurodzice” …
z wieży kościelnej i następnie wszyscy odśpiewali Hymn Polski.
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej powitał radnych, Burmistrza R. Wolanina, z-cę
Burmistrza E. J. Dybskiego, Skarbnika Gminy J. Krzempek, Sekretarza Gminy J. Krakowskiego,
przedstawicieli jednostek organizacyjnych, dyrektorów wydziałów urzędu, dyrektorów szkół i
przedszkoli oraz jednostek kultury , sołtysów, szczególnie powitanie skierował do radnych Miejskiej
Rady Młodzieżowej wraz z rodzicami oraz wszystkich, którzy przybyli na tą uroczystość.
Przewodniczący Rady przedstawił krótką historię samorządu terytorialnego. Instytucja samodzielnego
samorządu terytorialnego jest wynikiem długotrwałej ewolucji . Istota samorządu terytorialnego jest
samodzielność zarzadzania różnymi sprawami przez społeczność lokalną .Powrót do samorządu
terytorialnego stał się możliwy dopiero po obradach przy „okrągłym stole” w 1989 roku. Początek tego
procesu to przyjęte dnia 8 marca 1990 przez Sejm ustawy:
- o zmianie konstytucji
- o samorządzie terytorialnym
- o ordynacji wyborczej do Rad Gmin
Po długotrwałym okresie, kiedy samorząd terytorialny w Polsce postrzegany był, jako instytucja wroga
ideowym założeniom państwa socjalistycznego, nastąpiło odrodzenie samorządu terytorialnego
zdeterminowane wydarzeniami politycznymi, jakie miały miejsce na przełomie lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych. Nastąpił koniec monopolu państwa. Zadania i kompetencje samorządu określone
zostały w ustawach szczegółowych i określały ich podział pomiędzy organami gminy a administracją
rządową. Tak wiec w dniu 27 maja 1990 roku społeczeństwo Polskie oddało głosy w wolnych,
demokratycznych wyborach – przekazując w ten sposób dużą część władzy publicznej w ręce lokalnej
społeczności. Wydarzenia te są istotnym elementem przywrócenia demokracji, stały się przełomowym
elementem w historii reformacji państwa polskiego i decentralizacji władzy publicznej, przywróciły
nadzieje wszystkich grup społecznych dającą im szansę na decydowanie i rozstrzyganie o swoich
sprawach i uczestnictwa w życiu społeczeństwa lokalnego oraz jego uaktywnienia społecznego. Gmina
jest obecnie podstawową jednostką organizacyjną w Polsce , realizująca zadania poprzez swoje organy.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, która w obrębie gminy może tworzyć mniejsze
jednostki organizacyjne, tzw. jednostki pomocnicze, który są sołectwa, dzielnice i osiedla. Organami
wykonawczymi są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy zgodnie z ustawą z 20 czerwca
2000r. wybierani są obecnie w sposób bezpośredni.
W czerwcu 2000 roku Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorząd Terytorialnego. Na przełomie
tych 25-ch lat nie było łatwo realizować zadań wynikających z potrzeb mieszkańców, gdyż na gminy
nakładano coraz to nowe zadania bez odpowiednich środków finansowych potrzebnych na ich
realizację. Zaangażowanie w strukturach samorządowych nie było i nie jest pracą łatwą. Praca ta
wymaga profesjonalnej wiedzy i podejmowania odważnych decyzji. Jest pracą, która ma przede
wszystkim łączyć ludzi i na tym polega jej siła społeczna, siłą budowania wspólnoty poza układami
partyjnymi a to nie jest sprawa łatwa w obecnej dobie. Pokonanie tych nie małych problemów udawało
się nam niejednokrotnie rozwiązać dzięki podejmowaniu ryzyka oraz pomysłowości ludzi, którzy tu
pracują i są w pełni oddani pracy na rzecz naszej gminy. To dzięki temu, iż samorząd gminny ma
sprzymierzeńców, udaje nam się unieść ciężar odpowiedzialności za realizację zadań wynikających z
potrzeb mieszkańców w zakresie różnych dziedzin życia. Tylko dobra współpraca, zaufanie i wzajemne
zrozumienie między samorządem gminnym, władzą samorządową wyższych szczebli i mieszkańcami
naszej Gminy, może dać wymierne efekty w budowaniu wspólnoty i wzbogacaniu jej o nowe inwestycje
służące podniesieniu standardu życia w zakresie edukacji, infrastruktury, opieki społecznej,
przedsiębiorczości, kultury i sportu.
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Patrząc z perspektywy minionych lat na zrealizowane zadania i inwestycje, nasza gmina jest gminą
rozwijająca się w każdej dziedzinie życia . Ostanie lata dają nam powodów do radości głównie z tego
co wspólnie zrealizowaliśmy , szkoda tylko, że nie wszyscy to widzą . Nie ma się czego wstydzić ,
niech wstydzą się ci , którzy do tej pory nic nie zrobili . Dzień dzisiejszy jest okazją , do podziękowań
za wkład włożony w realizację wspólnych zadań, których realizacja nie jest możliwa jednoosobowo,
dziękując radnym Rady Miejskiej w Przecławiu za podejmowanie ważnych czasami ryzykownych ,ale
jak znaczących dla mieszkańców decyzji w postaci uchwał .Podziękowania skierował do osób, które w
wydatny sposób przyczyniły się do realizacji zadań własnych i powierzonych dziękując Burmistrzowi
Ryszardowi Wolaninowi , Z-cy Burmistrza Januszowi Dybskiemu , Skarbnikowi Gminy Joannie
Krzempek , które to osoby tworzą wraz z podległymi im wydziałami organ wykonawczy
odpowiedzialny za wykonanie powierzonych im przez radę zadań mimo szczególnej
odpowiedzialności spoczywającej na Burmistrzu. Podziękowania skierował do dyrektorów wydziałów,
kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu miejskiego, kierowników jednostek
organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli i ich służb pomocniczych. Podziękował radnym Rady
Miejskiej i życzył całej radzie odważnych i znaczących dla mieszkańców decyzji w postaci uchwał.
Podziękował sołtysom minionej kadencji za pracę w sołectwach oraz wszystkim państwu za Waszą
postawę i determinację, dzięki której udało nam się stawić czoła i zrealizować wiele zadań, które w
widoczny sposób poprawiły wizerunek naszej Gminy. Życzył wszystkim, aby następne rocznice były
jeszcze owocniejsze i z każdym rokiem w Gminie Przecław żyło się mieszkańcom lepiej i dostatniej.
Ponieważ podejmujemy wiele bardzo trudnych do uniesienia zadań, dlatego zwracam się o wsparcie
współpracę wszystkich, którzy należycie rozumieją czasami ryzykownie podejmowane decyzje.
Decyzje, które nie zawsze mają aprobatę społeczną, ale które należy podjąć bez względu na to czy
jest to rok wyborczy, czy nie. Są to czasami trudne decyzje. Niech nie będzie dla nas najważniejsza
medialność, lecz potrzeba czasu. Życzył wszystkim wytrwałości, sumienności i uczciwości w realizacji
zadań niezbędnych w życiu naszej małej ojczyzny, Gminy Przecław.
Są dziś wśród nas najmłodsi przedstawiciele społeczności wybrani w swoich środowiskach szkolnych w
sposób demokratyczny przez swoich rówieśników radni Młodzieżowej Rady Miejskiej na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych to prawdopodobnie nasi następcy, którym
nie będą obce sprawy gminy, sprawy społeczności gminnej w szczególności szkolnej. Dzieci dzisiejszy
przejdzie do historii naszej gminy, gdyż dziś w murach tego zamku odbędzie się I sesja Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Dziś radni tej rady złożą ślubowanie i wybiorą spośród siebie w sposób demokratycznie
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. Następnie złożył gratulacje tym młodym
przedstawicielom naszej społeczności dodając że wybór ten jest wyborem zaszczytnym a zarazem
zobowiązującym. Jest funkcja, która zobowiązuje do pewnych działań, współpracy ze społeczeństwem,
samorządem. Kończąc swoje wystąpienie życzył młodym radnym owocnych obrad i satysfakcji z
pełnionych funkcji.
Kolejno głos zabrał Burmistrz R. Wolanin, który zaznaczył na początku, że znajdziemy się w sali
herbowej Zamku Przecławskiego na mocy porozumienia i gościmy właściciela zamku pani Doroty
Tyszkiewicz, na tak ważną i doniosłą uroczystość, która związana jest z 25 rocznicą funkcjonowania
Samorządu Terytorialnego. To właśnie w dniu 27.05.1990r. gdzie pełni radości, ale i obaw, co do
przyszłości naszej nowej ojczyzny, w nowym kształcie szliśmy do urn wyborczych wybierać samorządy.
Te 25 lat temu wówczas ustaliliśmy właśnie mocą głosu demokratycznego samorząd terytorialny w
kształcie osobowym. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, ze warto było dołożyć swoją cegiełkę do
demokracji. Ten dzień dzisiejszy mówi o tym, ze funkcjonujemy w nowym kształcie jak państwo, jako
samorząd terytorialny. Ten samorząd to jesteśmy my wszyscy, którzy tworzymy wspólnotę
samorządową przy tej okazji ta sesja zapisze się, jako kolejny etap tej samorządności terytorialnej
związanej z Młodzieżową Radą Miejską. Radni tej rady w dniu dzisiejszym złożą ślubowanie, będą
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odbywać się spotkania, debaty i będą uczyli się tej samorządności. Koordynatorom podziękował za
wspieranie swoich małych radnych. Dzisiaj dzieje się nowa historia, ważna ustanowiona przez akt
prawny i usankcjonowana uchwałę Rady Miejskiej w Przecławiu. Są to akty prawne, które pozwalają
radzie tej na funkcjonowanie, ku chwale całego społeczeństwa i samorządu. Kończąc swoje
wystąpienie wszystkim podziękował za współpracę, którzy pracuje z Burmistrzem i jego służbę oraz
złożył serdeczne życzenia z okazji tak uroczystego święta.
Wszyscy zebrani podziękowali Burmistrzowi R. Wolaninowi gromkimi brawami.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał listy intencyjne od następujących parlamentarzystów Pana
Zbigniewa Chmielowiec, Pani Krystyny Skowrońskiej, Pana Władysława Ortyla – Marszałka
Województwa Podkarpackiego z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego.
Następnie dyr. M. Jemioło zwracając się do wszystkich przekazał, że wręczając te wiązanki kwiatów
chcemy podziękować wszystkim za wniesiony wkład w rozwój naszej społeczności, jaką jest Gmina
Przecław. Przedstawiciele urzędu miejskiego, jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, kultury
wręczali wiązanki kwiatów wraz z życzeniami.
Przechodząc do dalszej realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że obecnie
będzie otwarcie pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu oddając głos dyr. M. Barnaś,
który przekazał, że 20 lutego 2015 roku radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli historyczną decyzję
powołując w tym dniu Młodzieżową Radę Miejską w Przecławiu , nadmienić, że z inicjatywą utworzenia
takiej rady wystąpił pod koniec roku 2014 Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin.
Celem, jaki przyświecał utworzeniu Młodzieżowej Rady było powstanie w szkołach zlokalizowanych na
terenie Gminy Przecław takiej przestrzeni dla społecznej aktywności naszych uczniów.
Idea, utworzenia tej rady to wpieranie i upowszechnianie samorządności wśród młodzieży. Chcemy
zapewnić naszym młodym mieszkańcom warunki, które umożliwią im czynny udział w budowaniu
nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego oraz pomogą w kształtowaniu
samorządności naszej gminy.
Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławia, jako organ naszego samorządu będzie bardzo ważnym
głosem młodych ludzi w sprawach dotyczących ich samych, w sprawach tyczących zwłaszcza naszych
młodych mieszkańców. Młodzieżowa rada, która jest organem przede wszystkim konsultacyjnym i
opiniodawczym, która właśnie od dzisiejszego dnia będzie miała duży wpływ na działanie naszego
samorządu.
Chciałem tylko przypomnieć, że skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu, wybranej w
demokratycznych wyborach, które odbyły się 29 kwietnia bieżącego roku, tworzą przedstawiciele – po
jednym – z 6 (sześciu) szkół podstawowych, 5(pięcioro) przedstawicieli gimnazjum publicznego w
Przecławiu, 2(dwoje) przedstawicieli Technikum Rolniczego w Rzemieniu oraz 2(dwoje) przedstawicieli
Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu. Mogę śmiało powiedzieć, że tych 15 (piętnastu) młodych
ludzi od dzisiaj będzie przedstawicielami i ważnym głosem 1700 (tysiąca siedmiuset) naszych młodych
obywateli.
Zwracając się do Młodych Radnych powiedział - pamiętajcie, że bycie radnym to nie tylko zaszczyt, ale
przede wszystkim obowiązek. Niektórzy z Was za kilka lat wejdą w dorosłe życie , niektórzy z was już
osiągnęli pełnoletność i zapewne za jakiś czas będziecie pełnić odpowiedzialne stanowiska a być może
także w jednostkach administracji publicznej. Wykorzystajcie tą szansę, jaka dzisiaj stanęła przed
Wami. Życząc wszystkim , aby ta praca społeczna była dla was źródłem satysfakcji i jak najlepszym
wywiązywaniem ze swoich obowiązków.
8

Następnie przystąpiono do
- Otwarcia I sesji przez najstarszego wiekiem członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Pierwszą sesję otworzył najstarszy wiekiem pan Albert Jaszcz. Podziękował za powierzenie mu tak
zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
przebiegła sprawnie. Przywitał zaproszonych gości.
- Przystępując do ślubowanie członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu.
Prowadzący poprosił radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej o powstanie i odczytanie treści ślubowania
„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny
rozwój naszej gminy” dodając Tak mi dopomóż Bóg „ w następującej kolejności: Julia Helowicz, Patryk
Sędłak, Wiktoria Pleban, Wiktor Nicpoń, Jakub Kilian, Alicja Strzelczyk, Wiktoria Drożdżowska, Jan
Marszałek, Marlena Pacholczak, Karolina Pawełczak, Patrycja Szot, Adrianna Paszko, Paweł Haracz,
Klaudia Świątek oraz prowadzący Albert Jaszcz.
Po złożeniu ślubowania prowadzący przedstawił porządek obrad.
- Wręczenie aktów mianowania koordynatorom z poszczególnych szkół funkcjonujących na
terenie Gminy Przecław.
Prowadzący poprosił o wystąpienie następujących osób: Mirosław Basara, Wiesław Jemioło, Klaudia
Łapa, Joanna Urbaniak, Witold Jarosz, Ewelina Marszałek, Aneta Antonik – Łazarz, Anna Skórska, a
Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin wręczył akty mianowania
na koordynatorów działań młodzieżowych radnych.
- Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Przecławiu.
Wybrano Komisję Skrutacyjną. Prowadzący poinformował, że Komisja Skrutacyjna powołana jest do
przeprowadzenia wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Przecławiu.
Zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. Ponadto poinformował, że członkowie Komisji
Skrutacyjnej nie mogą kandydować na funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Prowadzący zaproponował, aby do składu Komisji Skrutacyjnej weszli radni:




Alicja Strzelczyk
Julia Helowicz
Marlena Pacholczak

Radni wyrazili zgodę na prace w komisji.
Prowadzący zapytał radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej czy wyrażają zgodę na taki skład komisji.
Radni jednomyślnie przyjęli powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru przewodniczącego. Prowadzący poprosił
o zgłaszanie kandydatów. Radna Adrianna Paszko zgłosiła kandydaturę Alberta Jaszcza, który wyraził
zgodę na kandydowanie. Radni nie przedstawili więcej kandydatur, więc prowadzący zapytał kto jest
za zamknięciem listy kandydatur na stanowisko Przewodniczącego? Lista została zamknięta
jednogłośnie.
9

Następnie kandydat zaprezentował swoją osobę a komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Przygotowała karty, rozdała je radnym. W wyniku tajnego głosowania przy 14 głosach „za” i 1 głosie
„przeciw”
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu na lata 2015-2018 został Pan Albert
Jaszcz – Uchwała Nr I.1.2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 maja 2015r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu.
Dalszą część obrad prowadził wybrany Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Albert Jaszcz.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej poinformował, że w taki sam sposób zostanie wybrany
wiceprzewodniczący oraz sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu.
Pan Albert Jaszcz poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego.
Radna Klaudia Świątek zgłosiła kandydaturę Pawła Haracza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radni nie przedstawili więcej kandydatur, więc przewodniczący zapytał, kto jest za zamknięciem listy
kandydatur na stanowisko wiceprzewodniczącego, którą zamknięto jednogłośnie.
Następnie kandydat zaprezentował swoją osobę a komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Przygotowała karty, rozdała je radnym. W wyniku tajnego głosowania przy 14 głosach „za” i 1 głosie
„przeciw”
Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu na lata 2015-2018 został Pan
Paweł Haracz – Uchwała Nr I.2.2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu.
Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza.
Pan Albert Jaszcz poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza.
Radna Karolina Pawełczak zgłosiła kandydaturę Jana Marszałka, a radna Alicja Strzelczyk zgłosiła
kandydaturę Klaudii Świątek. Obydwoje radni wyrazili chęć kandydowania. Radni nie przedstawili
więcej kandydatur, więc przewodniczący zapytał, kto jest za zamknięciem listy kandydatur na
stanowisko Sekretarza. Lista została zamknięta jednogłośnie.
Następnie kandydaci zaprezentowali swoje osoby a komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Przygotowała karty, rozdała je radnym. W wyniku tajnego głosowania przy 8 głosach „za”
Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu na lata 2015-2018 został Pan Jan Marszałek
– Uchwała Nr I.3.2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu.
Burmistrz Ryszard Wolanin i Przewodniczący Rady Miejskie Zenon Krawczyk złożyli gratulacje
wybranym radnym funkcyjnym tj. Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskie – Albrtowi Jaszcz.
Wiceprzewodniczącemu Pawłowi Haracz i Sekretarzowi Janowi Marszałek.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady Pan Albert Jaszcz zamknął I sesję
Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Korzystając z czasu na przygotowania kart do głosowania przez komisje skrutacyjną i przeprowadzenie
głosowania Burmistrz R. Wolanin przedstawiał informację dotyczące budżetu obywatelskie,
Przewodniczący Rady Miejskie o funduszu sołeckim .
Sesję uświetnił występ Natalii Augustyn uczennicy Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz
Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu , która wykonała utwory muzyczne na skrzypcach .
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Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Krawczyk i Burmistrz R. Wolanin serdecznie podziękowali wszystkim
uczestniczącym w tak uroczystej sesji.
Po zakończonej części uroczystej sesji przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.
Wolne zapytania i wnioski.
Sołtys A. Pietrzycki zgłosił sprawę szkód rolnych wyrządzone przez dziki.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski odpowiedział, że uczestnicząc w szkoleniach to my, jako samorządy mamy
zatwierdzać plany łowieckie na terenie kół łowieckich i to uzgadniamy na naszym terenie, ale dzików
mamy coraz więcej mimo robionych odstrzałów. Okazuje się, że więcej tych dzików się rodzi niż
odstrzela. Podobna sprawa jest z bobrami. Szkody mają być inaczej szacowane, bo na dzień dzisiejszy
są bardzo niskie kwoty, a szkody duże. Nowe prawo łowieckie, które jest w trakcie opracowania ma tę
sytuację zmienić.
Radny T. Kopera zgłosił uporządkowanie terenu usuwiska w Podolu, bo jest zaśmiecone oraz jest tam
dużo krzewów do usunięcia.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski odpowiedział, że to usuwisko śmieci na zboczu, jak się poprawi pogoda to
ten teren będziemy chcieli uporządkować. Natomiast samo usuwisko to na dzień dzisiejszy nie ma
środków finansowych, aby zahamować , bo na ten cel są potrzebne duże środki finansowe te metody
stosowane nie zdały egzaminu. Muszą tam być wbite larseny i zabezpieczenie ścianki betonowo –
zbrojeniowe . Do tego zadania powiat się przygotowuje jak wykonywanie projektów i wszelkich
uzgodnień, aby można ubiegać się o środki zewnętrzne. Obecnie będzie położony asfalt na drodze, aby
wyrównać ten uskok.
Burmistrz R. Wolanin dodał, że jest opracowanie, które służy poprawieniu tej infrastruktury na Podolu
i jest szansa upoważniając radnych powiatowych M. Jemioło i M. Barnasia, aby na sesjach powiatowych
skutecznie monitorowali i dopominali się, żeby w ramach możliwości pozyskania funduszy ten projekt,
który jest opracowywany, jaki ten nabór wniosków będzie, żeby mieli i złożyli, bo tylko w ten sposób
będzie można to usuwisko naprawić. Nakładanie kolejnych warstw asfaltu nie ma sensu.
Radny S. Moździoch zapytał odnośnie pisma o dofinansowania oddziału zakaźnego .
Burmistrz R. Wolanin odpowiedział, że była to przedstawiona na konwencji wójtów, burmistrzów,
powiatu jest ta kwota około 3 do 5 tys. zł a wielu mieszkańców z naszej gminy korzysta z usług
lekarskich tego oddziału, ale te w drugim półroczu będzie przygotowana uchwała.
Radny Z. Kipa przekazał, że na ternie działają dwa koła łowieckie „Łoś” i „Diana” i są osoby w tych
kołach wyznaczone, do których należy zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzynę. W kole łowieckim
„Diana” jest pan W. Krupa, a w kole „Łoś” pan E.Gwóźdź.
Z-ca Burmistrza dodał, że sołtysi maja informację, gdzie należy wyrządzone szkody zgłaszać.
Radny D. Chmura – zwrócił się z prośbą od mieszkańców Porąb w Łączkach Brzeskich, że ta droga jest
trochę wąska o chodzi o wybudowanie zatoczek na zakrętach.
Burmistrz R. Wolanin odpowiedział, że jeżeli mieszkańcy będą chcieli na ten cel przekazać środki, bo
jest to w ich interesie, nie tylko w ich, ale wszystkich innych to jest taka szansa w budżecie 2016 roku
w ramach zwiększonego funduszu sołeckiego. To zadanie mieści się w możliwości finansowej Łączek
Brzeskich i nie tylko, bo trudno poszerzać te drogi w całej gminie, a są one w szerokości od 2,5 do 3m.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak postawił pytanie czy właściciele gruntów wyrażą
zgodę na poszerzenie tej drogi, bo będą problemy.
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Burmistrz R. Wolanin ostatnia sprawa to dożynki gminne.
Dyr. M. Barnaś z Wydziału Promocji przekazał, że termin dożynek to 23.08.2015r. Wszelka pomoc dla
organizatorów od Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie, Wydziału Promocji.
Radny M. Cieśla zarówno sołtysi i radni nie uchylają się od organizacji dożynek, ale nie mamy
doświadczenia, a sołtysi są nowi i są obawy czy będą mogli przygotować te dożynki na takim
poziomie, na którym gmina chciałaby, aby one były zorganizowane. Wiemy, że jest czasu nie dużo. Są
też obawy czy podołamy tej organizacji na tym najwyższym poziomie, na którym gmina chciałaby, aby
były zorganizowane, ale jeżeli taka decyzja padnie to dołożymy wszelkich starań.
Burmistrz R. Wolanin dodał, że dyskusja w tej sprawie powinna być w kierunku, jakie problemy,
które należy zgłaszać, aby na bieżąco je rozwiązać. Do organizacji nie jest potrzebny budynek, bo
zapewnić można namioty i inne rzeczy a dożynki organizowane są na zewnątrz oraz wyjaśnił sprawy
organizacyjne dożynek.
M. Cieśla przekazał, że będą organizować dożynki tj. sołectwo Wylów i Zaborcze w dniu 23.08.2015r.
Burmistrz R. Wolanin przekazał ,że po dyskusjach został przyjęty IV wariant na fundusz sołecki na
2016r. i tak przedstawiają się kwoty dla poszczególnych sołectw i miasta Przecław;
Biały Bór – 52.374 zł
Błonie – 52.374 zł
Dobrynin – 52.374 zł
Kiełków – 52.374 zł
Łączki Brzeskie – 52.374 zł
Przecław – 52.374 zł
Podole – 52.374 zł
Rzemień – 52.374 zł
Tuszyma – 78.561 zł
Wylów – 23.351 zł
Zaborcze – 21.892 zł
Budżet obywatelski miasta Przecław 100 tys. zł drogą składania wniosków i głosowania. Jeżeli nie
będzie wniosków to nie będzie dany ten budżet i nie będzie głosowania . Daje to ogólną kwotę 650 tys.
zł tj. 550 tys. zł na fundusz sołecki i 100 tys. na budżet obywatelski. Czyli jest to kwota podwojona w
stosunku do tej, która dane sołectwa by otrzymały.
Wiceprzewodniczący W. Grzelak zapytał, dlaczego Przecław ma taką zwiększoną kwotę.
Burmistrz R. Wolanin odpowiedział, że jest to miasto i wizytowa naszej gminy.
Po wyczerpaniu całości porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk zakończył VI
sesję Rady Miejskiej w Przecławiu dziękując wszystkim za udział.
Protokolant:
D. Kurgan

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Krawczyk
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