Protokół Nr VIII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Przecławiu,
która odbyła się w dniu 30 czerwca 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 Przecławia, z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, dyr. Wydziałów
i pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów
spółek ZGK i „Dwa Brzegi”, kierownika Posterunku Policji w Przecławiu, sołtysów i przewodniczących
zarządu osiedli, przedstawicieli młodzieżowej rady wraz z opiekunami oraz wszystkich, którzy przybyli
na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych, co czyni radę
prawomocną do podejmowania uchwał i decyzji (lista obecności w zał. do protokołu).
Na początku Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza R. Wolanina zwrócił się
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał – w sprawie powołania komisji doraźnej Rady
Miejskiej w Przecławiu ds. weryfikacji i negocjacji warunków połączenia miejscowości Błonie z miastem
Przecław oraz w sprawie zmian planu finansowego na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek
oświatowych i informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej według stanu na rok 2014
Gminy Przecław. Po przeprowadzonym głosowaniu radni przyjęli jednogłośnie wprowadzenie
projektów uchwał i informacji do porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami,
który został jednogłośnie przyjęty po przeprowadzonym głosowaniu (w zał. do protokołu).
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo mieszkańców Tuszymy –
Kolonia w sprawie remontu drogi oznaczonej na działki 217 oraz montaż lustra drogowego przy
wyjeździe z tej drogi.
Kolejne pismo mieszkańców w Tuszymy dotyczy uporządkowania, zobligowania właściciela działki
o numerze 294 przylegającej do drogi przebiegającej w Tuszymie Kolonia. Usunięcie zwisających gałęzi
drzew na drogę, co zagraża bezpieczeństwu kierujących pojazdami.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak zwrócił się o wykoszenie działek w parku rekreacyjno
– wypoczynkowym w Łączkach Brzeskich.
Burmistrz R. Wolanin odpowiedział, że działki w parku zostaną wykoszone.
(Odpowiedź na pisma mieszkańców Tuszymy zostanie udzielona w końcowej części sesji).
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się
o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został
jednogłośnie przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Burmistrzowi Przecławia Ryszardowi
Wolaninowi, który przekazał, że dzisiejsza sesja absolutoryjna jest bardzo ważna, bo podsumowuje rok
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2014 zarówno dochodów budżetu gminy i wydatków, które najbardziej interesują naszych
mieszkańców. W całym pakiecie materiałów, które radni otrzymali to prawie na 100 stronach są
dochody i wydatki w sposób szczegółowy informują w poszczególnych działach, rozdziałach
i paragrafach.
Burmistrz R. Wolanin przypomniał, że budżet na 2014r. był przyjęty przez radnych w dniu 27 stycznia
2014r. uchwała budżetowa. Planowane dochody budżetu gminy na 2014r. to kwota 32.267.870,77 zł
a planowane wydatki tego budżetu to kwota 31.058.282,00 zł. Na koniec roku 2014 ogółem dochody
po zmianach w ciągu roku wynosiły 34.873.070,8 zł zrealizowano w kwocie 33.516.638,41 zł, co
stanowi 96,11%. Natomiast wydatki po zmianach w ciągu roku wynoszą 33.862.439,51 zł zrealizowano
w kwocie 32.090.822,17 zł, co stanowi 94,76%. Następnie przedstawił w formie elektronicznej główne
składniki dochodów w gminie za 2014 rok. Dochody własne kształtowały się w kwocie 4.281.731,51 zł,
co stanowiło 13% całości budżetu. Podatki lokalne, które wpływają bezpośrednio do budżetu miny to
kwota 2.496.205,11 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych, targowych i innych kwota 871.602,07 zł z najmu
i dzierżawy składników majątkowych gminy nie z użytkowania wieczystego podatek to kwota 2.268,90
zł darowizn i opłaty w stołówkach szkolnych to kwota 773.353,17 zł. Udziały w podatku dochodowym
to kolejna kwota, którą należy zapamiętać to 3.614.801,18 zł, co stanowi prawie 11% budżetu gminy.
Najważniejsza po stronie dochodowej informacja, która pozwala naszej gminie na działania zarówno w
sferze oświatowej jak i gminnych inwestycjach a także w działaniach bieżących, opiece społecznej to
subwencja ogólna w kwocie 16.501.598,00 zł w tym:
- na oświatę otrzymaliśmy dochodu budżetowego w kwocie 10.418.468,00 zł
- część wyrównawcza to kwota 5.670.038,00 zł, która przekazywana jest do budżetu gminy przez
różnego rodzaju podmioty państwowe, które z powodu nie osiągania odpowiedniej ilości dochodów
własnych równoważą w ten sposób dochody gminy,
- popularne tzw. „Janosikowe” to kwota 374.012,00 zł
- uzupełnienie dotacji ogólnej 39.080,00 zł
W dalszej części sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jest katalog zadań wykonywanych
w roku 2014.
Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogólna kwota to 4 mln 776 tys. zł. Inne inwestycje to
kanalizacja, której płatności po stronie dochodowej to kwota 1 mln 749 tys. zł. Różnego rodzaju
inwestycje o mniejszym charakterze finansowym, ale bardzo ważne po stronie budżetu łącznie
z rozpoczętą salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Rzemieniu w 2014 roku, która to inwestycja
ma być oddana do użytku pod koniec sierpnia br. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały
przedstawione. Kolejno zwrócił uwagę w sprawozdaniu z realizacji budżetu na szczegółowo opisane
stronę wydatkową budżetu gminy na 2014r. na działy rozdziały i paragrafy. Warto patrzeć na wydatki
i zadania inwestycyjne, które zostały wykonane. Wszystkie inwestycje, które zostały wykonane są
bardzo szczegółowo opisane w sprawozdaniu, a tych zadań jest sporo. Oprócz tych zadań
inwestycyjnych są wykonywane zadania w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach
typu straże pożarne będące własnością gminy, oczyszczalnia ścieków, jako część projektowo
wykonawcza, która jest priorytetem na najbliższe działania. Istniejąca oczyszczalnia nie jest już w stanie
przyjąć żadnego przyłącza do oczyszczalni. Są wyposażenia świetlic, jest też współpraca z proboszczami
parafii w zakresie renowacji, czy modernizacji i remontów zabytkowych pomieszczeń, które służą
mieszkańcom. Mamy parki rehabilitacyjno – wypoczynkowe w naszych miejscowościach, które łączą
się ze ścieżkami spacerowymi, placami zabaw, boiskami sportowymi, z czego mieszkańcy korzystają.
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Budżet 2014 roku to po raz drugi budżet nadwyżkowy, który oznacza możliwość spłacenia wcześniej
zaciągniętych zobowiązań spłaty kredytów. Spłaty kredytu w kwocie 2.697.389,77 zł. To sprawozdanie
przedstawiające dochody i wydatki mówi, że wykonaliśmy zdanie w taki sposób, które daje nam taką
przyjemność, że mieszkańcom możemy powiedzieć, że ten budżet roku 2014 został zrealizowany
bardzo dobrze. Wykonany był przy pomocy różnych środków finansowych i dalej to kontynuujemy,
o czym dowodzi otrzymany w dniu wczorajszym od Wojewody Podkarpackiego M. Śmigielskiej –
Chomycz, która przyznała nam kolejne środki finansowe na likwidację skutków powodzi, bo to jest
uwieńczenie tego wszystkiego, co nas obecnie spotyka od niektórych, którzy chcieliby, aby było inaczej.
Burmistrz R. Wolanin kończąc swoje wystąpienie zwrócił się do pani J. Krzempek Skarbnika Gminy,
która przedstawiła sprawozdanie finansowe.
Skarbnik J. Krzempek przekazała, że Burmistrz R. Wolanin wydał Zarządzenie nr 64 z dnia 5 maja 2015r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to składa się z następujących
elementów:
- bilansu z wykonania budżetu tzw. bilans organu,
- łącznego bilansu obejmujące dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i start
samorządowych jednostek budżetowych
- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych
Następnie przedstawiła wymienione elementy sprawozdania finansowego (sprawozdanie w zał. do
protokołu).
Przedstawiła także informację o stanie mienia gminy na dzień 31.12.2014r. (w zał. do protokołu).
Burmistrz R. Wolanin podziękował za przedstawione sprawozdanie finansowe za 2014r. dodając, że
w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednym z działów jest bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, a w jaki sposób finansujemy te 8 jednostek straży pożarnych na terenie
naszej gminy oddał głos prezesowi Zarządu Gminnego OSP Zenon Krawczyk, który przedstawił
sprawozdanie w tym zakresie informując o wykonanych zadaniach w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, doposażenie jednostek OSP, wykonanych inwestycjach wyjazdach do pożarów oraz
osiągnięciach członków poszczególnych jednostek OSP w różnych kategoriach wiekowych (w zał. do
protokołu).
Kierownik G. Marucha z Posterunku Policji w Przecławiu przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności policji na terenie działania Posterunku Policji
w Przecławiu za 2014r. (w zał. do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przekazaną informację wracając do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy zwrócił uwagę na wyodrębnienie wykonania wydatków
z funduszu sołeckiego. Fundusz ten w roku 2014 to kwota blisko 250 tys. zł i bardzo szczegółowy
wykonanie jest w montażach opisane. Poruszył również strony dochodowej budżetu w zakresie
skutków obniżania górnych stawek podatkowych oraz zwolnień, dotyczyło to osób fizycznych
i prawnych, a jest to kwota blisko 3 mln złotych. Kwota ta wpłynęłaby do budżetu, gdy tych obniżek
i zwolnień nie zastosowano. Kwota 13 tys. zł to udzielone zwolnienia na składane podanie od osób
fizycznych. Rada obniża stawki podatkowe i udziela zwolnień jest u nas od lat prowadzona taktyka jest
to sposób pomocy naszym.
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Józefa Bogdana o przedstawienie protokołu i opinii z rozpatrzenia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2014 i sprawozdania finansowego z posiedzenia w dniu 2 czerwca 2015r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Bogdan odczytał protokół i opinię w/w sprawozdań (w zał.
do protokołu)
Burmistrz R. Wolanin zabierając głos przekazał, że już mówił ile środków finansowych w roku 2014
było przeznaczonych na oświatę zwracając się do pana J. Krakowskiego Sekretarza Gminy i zarazem
dyr. Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego o przekazanie informacji o dokonaniach w oświacie. Pan
J. Krakowski przekazał, że budżet oświaty w roku 2014 to prawie 50% budżetu gminy następuje
w formie elektronicznej przekazał sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w 2014r. (w zał. do
protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przedstawioną informację składając jednocześnie
podziękowania za współpracę pani dyr. M. Jaje ze Szkoły Podstawowej w Kiełkowie oraz pani
T. Dudek ze Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich. Te panie kończą wieloletnią pracę życząc
zdrowia na następne lata. Wszyscy zebrani na Sali obrad przyłączali się do składanych podziękowań
i życzeń poprzez gromkie brawa.
Burmistrz R. Wolanin w imieniu własnym i pracowników podziękował wszystkim dyr. szkół i przedszkoli
oraz nauczycielom za pracę i działania w różnych kierunkach edukacyjnych i wychowawczych,
inwestycyjnych oraz innych. Niech ten budżet roku 2014 idzie w pamięci, jako dobry rok finansowy dla
oświaty. Życzył kadrze oświatowej miłego wypoczynku na wakacjach. Przekazał, że informuje w sposób
uroczysty i oficjalny, że dyr. M. Jaje ze Szkoły Podstawowej w Kiełkowie i dyr. T. Dudek ze Szkoły
Podstawowej w Łączkach Brzeskich otrzymały 26.06.2015r. tytuł „Ambasadora Gminy Przecław”.
Po krótkiej przerwie obrady zostały wznowione a Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do
przewodniczących stałych komisji rady o przedstawienie opinii w sprawie rozpatrzenia rocznego
sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe za 2014 oddając głos panu T. Kopera
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia, który przedstawił
pozytywną opinię komisji (w zał. do protokołu).
Pan Z. Jurek Przewodniczący Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego odczytał pozytywną
opinię komisji (w zał. do protokołu).
Pan Zbigniew Kipa członek Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług przedstawił pozytywną opinię
komisji (w zał. do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przedstawione opinie otwierając dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak przechodząc do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 zapytał, dlaczego dotacje z funduszu europejskiego na budowę parku rehabilitacyjno
– wypoczynkowego otrzymała Tuszyma, a pozostałe miejscowości nie otrzymały dotacji.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz R. Wolanin stwierdzając, że jakby Pan W. Grzelak uważał na sesjach
i analizował to, co jest mówione to by takich pytań nie zadawał, bo by wiedział, że te środki finansowe
przeszły na rok 2015. W przeciągu roku 2014 i 2015 była taka sama dotacja, ale zdążono przekazać na
te parki, które zostały w sprawozdaniu ujęte. Natomiast przyszły środki finansowe na wszystkie parki
w roku 2015.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak stwierdził, że jest bardzo dobrze, że są te środki
finansowe w budżecie 2015 roku.
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Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr XIV/70/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Przecławia sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu gminy za 2014 rok. Opinia jest
pozytywna (w zał. do protokołu).
Kolejno Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do odczytania Uchwały Nr VIII.72.2015 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2014 rok. Uchwałę poddano
głosowaniu w wyniku, którego została ona przyjęta 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących,
głosów przeciwnych nie było (w zał. do protokołu)
Kontynuując Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się od pana J. Bogdana Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, który odczytał wniosek Komisji do Rady Miejskiej w Przecławiu o udzielenie
Burmistrzowi Przecławia absolutorium.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr XIV/128/2015 z dnia 10 czerwca
2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej
opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu o udzielenie absolutorium za 2014
rok.
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Nr VIII.73.2015 w sprawę
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia, która w wyniku przeprowadzonego głosowania
została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było (w zał. do
protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Krawczyk stwierdził, że radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium
Burmistrzowie Przecławia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok składając gratulacje wraz
z wiązanką kwiatów. Gratulacje złożyli dyrektorzy i pracownicy Urzędu Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych.
Burmistrz R. Wolanin podziękował wszystkim za współpracę i życzliwość.
Przechodząc do dalszej realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Skarbnik
Gminy J. Krzempek, która przedstawiła Uchwałę Nr VIII.74.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok oraz udzieliła stosownych wyjaśnień. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała została
przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Kolejną Uchwałę Nr VIII.75.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2015-2023 przedstawiła Skarbnik Gminy J. Krzempek oraz udzieliła stosownych
wyjaśnień. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie (w zał. do
protokołu).
Uchwałę Nr VIII.76.2015 w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do
urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o w Przecławiu
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej dodając, że mieszkańcy zwracali się o wniesienie tego
rodzaju dopłatę, która w poprzednich latach była.
Radna J. Kwaśniowska powiedziała, że spółka powinna sama na siebie zarobić, nie żeby gmina
dopłacała.
Skarbnik Gminy wyjaśniła radnej J. Kwaśniewskiej, że ta dopłata jest dla mieszkańców do
gospodarstwa domowego, a nie dla ZGK Sp z o. o.
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Dyr. M. Jemioło z Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony środowiska i Gospodarki Gruntami
dodał, że ta spółka zarabia na siebie, bo jeżeli byśmy dali takie ceny za wodę i ścieki jak są w innych
gminach, gdzie gminy nie datują mieszkańców i mieszkańcy płaca znacznie wyższe ceny jak w naszej
gminie, dlatego ukłon w stronę naszych radnych, ze uchwalili tę dotację, aby mieszkańcy nie byli tak
obciążani. My nie dotujemy spółki tylko dopłacamy mieszkańcom do ceny 1m3 odprowadzanych
ścieków.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski dodał, że w okresie wiosny i lata używa się dużej ilości wody i ile zużyje się
wody tyle też jest odprowadzanych ścieków. Jest to z naszej strony pomoc, żeby nie liczyć tej wody,
która nie jest odprowadzana do kanalizacji tylko zużywa w inny sposób. Są to głosy mieszkańców,
których słuchamy i taka jest właśnie dzisiejsza decyzja o dopłacie do ścieków.
Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w wyniku, którego w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Następną Uchwałę Nr VIII.77.2015 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów z terenu Gminy
Przecław i Przewodniczących Zarządu Osiedli miasta Przecław przedstawił Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Radny M. Cieśla – dodał, że dążył do tego, aby te diety dla sołtysów zostały podniesione, chociaż nie
są one w takiej stawce jak proponował, a zadowolony jest, że pan Burmistrz R. Wolanin zgodnie
z obietnica przychylił się do wniosku radnego i zaproponował podwyżkę diet dla sołtysów, co będzie
zachętą do większego zaangażowania wykonywania obowiązków sołtysa.
Skarbnik Gminy J. Krzempek dodała, że jest to bardzo duży ukłon ze strony Burmistrza R. Wolanina,
a nie można już dać więcej, bo wcześniej zostały sprawdzane te diety w 5-ciu ościennych gminach i nie
były to kwoty wyższe od propozycji w naszej uchwale.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie (w zał. do
protokołu).
Uchwała Nr VIII.78.2015 w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego ponad wysokość
obliczaną na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim przedstawił Przewodniczący Rady
Z. Krawczyk.
Następnie głos zabrał Burmistrz R. Wolanin przypomniał, że fundusz sołecki to kwota ogólna 250 tys.
zł, a sołectwo otrzymuje 25 tys. zł dla liczby mieszkańców 800. Przy większej liczbie osób, czy jest to
100 osób czy więcej nie powoduje zwiększenia funduszu sołeckiego. Po przeprowadzonych dyskusjach
i konsultacjach z radnymi, postanowiono zwiększyć fundusz sołecki dla wszystkich sołectw o 100%
a dla Tuszymy 200%. W tym wszystkim należy pamiętać o tym, ze refundacja z Ministerstwa Finansów
będzie dotyczyła tylko tej kwoty bazowej. Kwotę tą, którą mu podnosimy nie dotyczy refundacji.
Refundacja w ostatnich latach wynosi od 20% do 30% wydatkowane funduszu sołeckiego sięgającego
maksymalnie 250 tys. zł, czyli około 50 tys. zł przy refundacji 20%. Refundacja tego funduszu będzie
taka sama. Nie należy zapominać o tym, że Przecław, jako miasto nie ma funduszu sołeckiego, ma
budżet obywatelski, który posiłkuje się tymi samymi wskaźnikami i dodatkowe jeszcze głosowanie
powszechne nad dodatkowym elementami. Dzisiaj ten fundusz sołecki będzie zaproponowany na 2016
rok.
Wiceprzewodniczący Rady W. Grzelak dodał, że mieszkańcy z funduszu sołeckiego są zadowoleni, bo
sami decydują, co będą w sołectwie za te środki robić.
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Z-ca Burmistrza dodał, że dodajemy środki finansowe do funduszy sołeckich i mieszkańcy sami będą
decydowali, jakie zadania będą wykonywali, ale w budżecie gminy będzie już tych środków mniej.
Skarbnik Gminy J. Krzempek dodała, że fundusz sołecki to pobudzenie aktywności społecznej
mieszkańców podobnie jak budżet obywatelski to jest coś nowego i wszyscy mieszkańcy będą
zadowoleni mając swoje środki na wykonywanie zadań w swoich miejscowościach.
Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w wyniku, którego uchwała w/w został przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
W dalszej kolejności została przedstawiona Uchwała Nr VIII.79.2015 w sprawie zarządzenia poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia,
rozliczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Burmistrz R. Wolanin odnośnie tej uchwały dodał, że są wymienieni inkasenci z imienia i nazwiska oraz
wymieniona jest stawka wynagrodzenia dla inkasentów od zainkasowanych podatków dla wszystkich
sołectw i miasta Przecław.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, w wyniku,
którego uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było
(w zał. do protokołu).
Dalszej kolejności dyr. M. Jemioło z Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami przedstawił Uchwałę Nr VIII/80/2015 w sprawie uchwalenia V zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław oraz udzielił
stosownych wyjaśnień informując, że zmiana studium jest potrzebna, aby na podstawie tej zmiany
uchwalić plan miejscowy, który jest w opracowaniu i w niedługim okresie będzie wyłożony i może
jeszcze w tym roku uda się przyjąć ten plan miejscowy, aby ludzie mogli występować do Starosty
o pozwolenia na budowę. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie
(w zał. do protokołu).
Dyrektor M. Jemioło z Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
przedstawił Uchwałę Nr VIII/81/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław i udzielił stosownych
wyjaśnień. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (w zał. do
protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr VIII/82/2015 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych na terenie Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego, jako części
budżetu Gminy Przecław na 2016 rok.
Burmistrz R. Wolanin dodał, że jest kontynuacja myśli dotycząca nowego rozdziału środków
finansowych z dodaniem elementu budżetu obywatelskiego, który jak zaktywizuje społeczność
miejscową to będziemy mogli ten budżet obywatelski próbować wprowadzić w pozostałych
miejscowościach.
Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Przecław przedstawiła pani Marta Więch – pracownik
urzędu.
Burmistrz R. Wolanin zwrócił uwagę na §5 pkt 1 tej uchwały, który mówi, że z przeprowadzonej
konsultacji Burmistrz składa pisemną informację Radzie Miejskiej. Następnie Przewodniczący Rady
Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta
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12 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było (uchwała w zał. do
protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr VIII/83/2015 w sprawie powołania Komisji
doraźnej Rady Miejskiej w Przecławiu ds. weryfikacji i negocjacji warunków połączenia miejscowości
Błonie z miastem Przecław.
Burmistrz R. Wolanin dodał, że chcemy ostateczną konsultację przeprowadzić z mieszkańcami, która
będzie dla nas wiążąca. W skład tej komisji wchodzą radni z tych dwóch miejscowości.
Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Skarbnik Gminy J. Krzempek przedstawiła Uchwałę Nr VIII/84/2015 w sprawie zmian planu
finansowego na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2015 roku i udzieliła
stosownych wyjaśnień. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr VIII/85/2015 w sprawie odmowy wyrażenia
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, którą po przeprowadzonym głosowaniu przyjęto
13 głosami „za”, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było (radny M. Cieśla nie brał udziału w
głosowaniu). Uchwała w zał. do protokołu.
Przechodząc do dalszej realizacji Kierownik L. Łazarz przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej
wg stanu na rok 2014 dla Gminy Przecław, która obejmuje dane o sytuacji demograficznej Gminy
Przecław, infrastrukturze społecznej, informacje o systemie wsparcia dla osób potrzebujących,
o kadrze pomocy społecznej, o środkach finansowych pomocy społecznej, aktywności projektowej,
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wybrane wskaźniki oceny zasobów pomocy
społecznej i budżet przeznaczony na realizację polityki społecznej w gminie (szczegółowa ocena w zał.
do protokołu).
Radny P. Furman zadał pytanie odnośnie zasobów lokali czy jest ich cztery.
Kierownik L. Łazarz potwierdził, że odnośnie infrastruktury społecznej są w zasobie gminy cztery
mieszkania, ale nie są to lokale socjalne.
Własne zapytania i wnioski.
Sołtys Tuszymy R. Brzozowski odnośnie pism mieszkańców Tuszymy, przekazał, że chodzi to o drogę
około 100m odcinek, gdzie w tym roku nie był wożony kamień. Odnośnie ustawienia lustra, był to
poruszane na radzie sołeckiej i z funduszu sołeckiego będzie można załatwić. Jest problem natomiast
z drzewami i krzewami, które zasłaniają widoczność kierującym pojazdami, które rosną na posesji Pana
Strzelczyka i Kozdrasia, o czym powiadomiono dyr. M. Jemioło, który przekazał, że i zostanie wysłane
pismo o usunięcie tych utrudniających drzew przez właścicieli posesji, jeżeli nie zostaną usunięte to
będzie wykonywać to gmina.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski odpowiedział, że kamień był wożony na odcinku od Pani Perłowskiej
w kierunku Pana Junga, ale w kilku miejscach zrobiły się wyboje, które na dzień dzisiejszy już zostały
uzupełnione. Odnośnie luster do ustawienia na drodze to już zostały zamówione dwa lustra tj. na
Tuszymę koło Pana Gałdy i na Kolonii koło Pana Kopacza. W związku z tymi drzewami, których zwisające
gałęzie stanowią zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów na długości 150m, ale jest trudno
rozmawiać i współdziałać z jednym panem. Chcieliśmy to sami wykonać, ale trzeba wykosić pobocze,
więc damy czas, aby jako właściciel sam to wykonał, jeżeli nie to wykonamy, ale kosztami zostanie
obciążony.
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Poinformował, że jest zatrudnionych siedem osób w ramach prac publicznych i te osoby pracują tam
gdzie potrzeba, np. w Rzemieniu w przedszkolu jest koszony stadion w Rzemieniu, sprzątany z azbestu,
podobnie stadion w Dobryninie i malowane ogrodzenie, w Przecławiu na ul. Zacisze porządkowanie
drogi, stadion w Podolu uporządkowany, remonty w urzędzie, w Łączkach Brzeskich koszenie rowy
i sprzątanie przystanków.
Wiceprzewodniczący W. Grzelak zgłosił, że na końcu wykonanej drogi z Łączek Brzeskich w Wylowie
rośnie duże drzewo przy płocie, ale cała korona tego drzewa przechylona jest na drogę i zagraża
bezpieczeństwu.
Dyrektor M. Jemioło z Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
przekazał, że byli wspólnie z Z-cą Burmistrza w Wylowie, aby zobaczyć czy to drzewo nie jest w pasie
drogowym, ale to drzewo jest na prywatnej działce i decyduje właściciel. Termin do usunięcia tych
zwisających gałęzi z gminy otrzyma właściciel tej posesji.
Burmistrz R. Wolanin poinformował o skandalicznym zachowaniu Prezesa Klubu Sportowego
„Skorpion” z Wylowa. Zgłosił fakt uszkodzenia kosiarki zakupionej w połowie ze środków komunalnych,
który miał służyć do koszenia mienia komunalnego. Z tego, co wiem i zostało to sprawdzone, że ta
kosiarka – traktorek jest sprawny i świadczy usługi prywatne. Prezes zwrócił się o środki finansowe na
zakup nowej kosiarki – traktorku, bo oświadczył, że tej kosiarki nie da się już naprawić, została
zniszczona i nie nadaje się do użytku. Okazało się, że nadal wykonuje prywatne usługi tą kosiarką, co
zostało skontrolowane przez radnego i pracownika spółki „Dwa Brzegi”, i sfilmowane. Nieprawdziwe
oświadczenia Prezesa Klubu Sportowego z Wylowa spowodują, że nie otrzyma on dotacji, a jeżeli
społeczeństwo Wylowa uzna, że we wrześniu z funduszu sołeckiego dacie środki we władanie mienia
komunalnego temu Panu to będzie już Wasze ryzyko.
Sołtys z Wylowa odpowiedział, że na pewno nie.
Skarbnik Gminy J. Krzempek przekazała, podziękowania dla Pana J. Sędłak członka Zarządu Osiedla,
który bardzo się udziela społecznie na ul. Podzamcze, dba i upiększa tę ulicę obok bloków.
Po wyczerpaniu tematyki porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – Z. Krawczyk zamknął VIII
Sesje Rady Miejskiej w Przecławiu dziękując wszystkim za udział.

Protokolant:
D. Kurgan

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Krawczyk
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