Protokół Nr XII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Przecławiu,
która odbyła się w dniu 30 grudnia 2015 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Burmistrza
Przecławia, z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, dyr. Wydziałów Urzędu Miejskiego,
przewodniczących zarządów osiedli miasta Przecław, sołtysów oraz wszystkich, którzy przybyli na sesję
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że rada jest prawomocna do podejmowania uchwał, decyzji,
na 15 radnych obecnych jest 14 (lista obecności w zał. do protokołu).
Na początku Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Przecławia R. Wolanina
zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław. Po
przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie projekt przedstawionej uchwały został wprowadzony do
porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad po wprowadzonych zmianach,
który został przyjęty jednogłośnie po przeprowadzonym głosowaniu (w zał. do protokołu).
Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się o przyjęcie
protokołu z poprzedniej sesji, który bez uwag został jednogłośnie przyjęty po przeprowadzonym
głosowaniu.
Realizując porządek obrad J. Krzempek Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę XII.124.2015 w sprawie
zmiany planu finansowego na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz
wydatków nimi finansowych w 2015 roku oraz udzieliła stosownych wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uchwałę, która została przyjęta jednogłośnie
(w zał. do protokołu).
Uchwałę Nr XII.125.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiła J. Krzempek
Skarbnik Gminy oraz udzieliła wyjaśnień. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został
jednogłośnie przyjęta (w zał. do protokołu).
Kolejna Uchwała Nr XII.126.2015 w sprawie wykupu działki położonej w Tuszymie, gmina Przecław
przedstawił dyr. M. Jemioło z Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami.
Radny P. Grochowina zapytał o położenie tej działki i jej cenę.
Dyr. M. Jemioło udzielił wyjaśnień, a cena tej działki od 3000 do 3500 zł za 1ar.
Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
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Sekretarz Gminy J. Krakowski przedstawił Uchwałę Nr XVI.127.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Uchwałę taką podejmujemy, co roku, a radni otrzymali w materiałach na sesję projekt tej uchwały.
Zwrócił uwagę na wprowadzoną zmianę, która została wprowadzona w działaniu trzecim, gdzie w kilku
zdaniach zostały wzbogacone możliwość wprowadzenia różnego rodzaju imprez, działań
profilaktycznych, edukacyjnych nie tylko dla młodzieży, ale również dla dorosłych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak zgłosił, że w Łączkach Brzeskich obok budynku OSP,
gdzie jest świetlica są osoby, które ciągle w tym miejscu spożywają alkohol, dlatego należałoby zgłosić
policji, aby częściej były prowadzone kontrolę i karała te osoby mandatami, to by przestali spożywać w
tym miejscu napoje alkoholowe.
Sekretarz Gminy J. Krakowski odpowiedział, że zostanie to zgłoszone policji, dodając, że temat jest
znany i takich miejsc znalazłoby się więcej, ale tylko policja za zakłócanie porządku i za zaśmiecanie
może ukarać. Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod
głosowanie w wyniku, którego została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos pani W. KogutDybskiej - radca prawny urzędu, która przedstawiła informację dotyczącą połączenia samorządowych
instytucji kultury tj. Samorządowego Domu Kultury, Miejskiego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej pod jedna nazwą Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie. Zamiar połączenia tych instytucji
to uchwała z dnia 20 lutego 2015r. Organizator o zamiarze tego połączenia musiał powiadomić na
6 miesięcy podając uchwałę do publicznej informacji. Po podjęciu tej uchwały została ona przesłana do
Wojewody Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w celu wydania opinii oraz Krajowej Rady Bibliotecznej
w Warszawie. Wojewódzka Biblioteka w Rzeszowie wydała opinię negatywną, jakoby widziała
uszczerbek w tym połączeniu, jeżeli chodzi o działanie biblioteki. Krajowa Rada Biblioteczna otrzymała
projekt statutu oraz zapewnienie, że biblioteka będzie działać w pełnym zakresie, a dyrektor obecnej
gminnej biblioteki będzie zastępcą tej połączonej instytucji kultury i nie będzie żadnego uszczerbku.
Krajowa Rada Biblioteczna w Warszawie również wypowiedziała się negatywnie bez uzasadnienia,
dlatego zwróciliśmy do Krajowej Rady o uzasadnienie tej opinii, ale otrzymaliśmy lakoniczną
odpowiedź, że zniweluje to przesłanki prawidłowego działania gminnej biblioteki i koncepcja działania
wraz z innymi instytucjami kultury spowoduje uszczerbek dotychczasowych działań biblioteki. Brak
szerszego uzasadnienia tej negatywnej opinii, mimo, że widzieliśmy lepsze wyjście i oszczędność
finansową w połączeniu tych trzech instytucji, ale w związku z taką opinią, uważamy, że zostaną
połączone dwie instytucje tj. Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie z Miejskim Centrum Kultury w
Tuszymie, a Gminna Biblioteka Publiczna będzie działała na tych zasadach, co obecnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za udzieloną informację.
Burmistrz R. Wolanin dodał, że Wojewódzka Biblioteka w Rzeszowie nie dodaje nam żadnych środków
finansowych na utrzymanie naszej biblioteki, ale czasami przeprowadza kontrole czytelnictwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że było spotkanie z przedstawicielką z Ministerstwa Kultury,
która była w naszej gminie i chcieliśmy przedstawić cele, jakimi się kierujemy chcąc połączyć te trzy
instytucje, ale nie dowierzano nam twierdząc, że biblioteka straci na swojej renomie i będzie jej
działalność ograniczana. To jest nie zrozumiałe, bo instytucją, którą zarządza gmina i przekazuje środki
finansowe na działanie, rządzi jeszcze ktoś inny i decyduje, w jaki sposób ma funkcjonować nie
przekazując środków finansowych.
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Burmistrz R. Wolanin dodał, że w podstawie prawnej wydania opinii przez Radę Krajową Biblioteczną
jest w ustawie o kulturze, która mówi wyraźni o tym, że bez pozytywnej opinii tej Rady Krajowej
połączenie instytucji bibliotecznej jest niemożliwe. Wszystko to już zostało praktycznie rozstrzygnięte
na szczeblu wojewódzkim, gdzie była przeprowadzona rozmowa, ale traktowano nas jak osoby, które
próbują przekonać województwo do likwidacji tej Gminnej Biblioteki Publicznej, że jest taki ukryty cel.
Burmistrz R. Wolanin wszystko wyjaśnił, że nie ma tu tego rodzaju celu tylko chcemy połączyć te trzy
instytucje kultury uzasadniając cel i oszczędność tego rodzaju połączenie, ale jeżeli nie mamy
stanowiska pozytywnego to nie możemy dokonać połączenia tych instytucji kultury.
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że takich połączeń, jaki miała zamiar nasza Rada w całym
naszym kraju jest dużo.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr XII.128.2015 w sprawie uchylenia uchwały
dotyczącej zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury; Samorządowego Domu Kultury w
Tuszymie, Miejskiego Centrum Kultury w Tuszymie, Miejskiego Centrum Kultury w Przecławiu oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu, którą po przeprowadzonym głosowaniu przyjęto
jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Następna Uchwała XII.129.2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury;
Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie i Miejskiego Centrum Kultury w Przecławiu. Przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej, która w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto jednogłośnie
(w zał. do protokołu).
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę XII.130.2015
zmieniającą uchwałę 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.
Burmistrz R. Wolanin zabierając głos, przypomniał tą uchwała , która była podejmowana 23 marca
2015, gdzie było obciążenie budżetu naszej gminy 1 złotówka od mieszkańca począwszy od stycznia i
jedyna poprawka w tej uchwale, którą będzie podejmowane jest podniesienie tej stawki na 2 zł, co
pozwoli na skuteczne sfinansowanie zadań stowarzyszeń i podmiotów, które nie są stowarzyszeniami,
bo taka możliwość otwiera się w nowej perspektywie finansowej także dla osób fizycznych, którzy nie
są zarejestrowani z puli, która jest przeznaczona na lata 2014-2020 i całości Lokalnej Grupy Działania,
czyli obszarów objętych 11 gmin mogą mieć po zatwierdzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, która w dniu
dzisiejszym została złożona w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie to do dyspozycji będzie 12 mln
zł, w tym 6 mln zł dla przedsiębiorców i 6 mln dla innych podmiotów. Kwota, której można się
spodziewać dla naszej gminy to około 1mln 200 tys. zł, dlatego warto zainwestować w wyższą składkę,
aby dać stowarzyszeniu większe możliwości działania.
Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do przeprowadzenia
głosowania, która została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Burmistrz R. Wolanin w imieniu zarządu podziękował za podjętą uchwałę.
Burmistrz R. Wolanin przekazał, że wpłynęły dwa pisma po wystąpieniu na ostatniej sesji
dotyczącego planu budżetowego na 2016 rok, gdzie wspomniał o wygaszaniu się liceum z powodu
braku chętnych do nauki i wygaszaniu, ale to już przez ustawodawcę gimnazjum. Następnie odczytał
list otwarty od Rady Pedagogicznej wraz z pracownikami administracji i obsługi Zespołu Szkół w
Przecławiu. Do tego pisma, które sygnuje jeden z radnych , ale dzisiaj jest nieobecny należy się
komentarz. Będąc pedagogiem kiedy zdobywa się poszczególne szczeble awansu zawodowego, kiedy
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przechodzi się drogi konkursowe z jednego szczebla do drugiego i cały czas nauczyciele się edukują to
należałoby zastanowić się nad formą prawna tego, co istnieje, a tego, co chcemy ewentualnie zrobić,
jako Rada, jako gospodarze gminy. Nigdy nie zostało użyte ani przez Burmistrza R. Wolanina, ani
radnych słowo „likwidacja” . Burmistrz mówił jedynie o tym, że liceum może się wygasić samoistnie.
Od 2003 roku i Liceum miało na początku 40 uczniów, czyli dwie klasy po 20 uczniów, następnie 38,
36 uczniów a w ostatnich latach 8 do 10 uczniów, obecnie liczba ta jest 11, 12 uczniów pierwszych
klas i to, co czy gmina likwiduje liceum? Odnośnie jeszcze tego listu jedna z pań dyrektorek na
naradzie, która odbyła się ostatnio podsumowywała proces dydaktyczny, powiedziała, że żaden z
nauczycieli nie dołożył nic, aby liczba uczniów się zwiększyła. To była praca wyłącznie dyrektorów z
Zespołu Szkół i organu prowadzącego ,którym na tym zależało, a nauczycielom nie i jest w dniu
dzisiejszym skutek taki, jaki jest. Był pomysł wręczania każdemu uczniowi liceum laptopa, obiecane
darmowe podręczniki i darmowe zajęcia pozaszkolne w ramach programów unijnych. Był chór i klasa
sportowa. Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że zrobiliśmy dla tej szkoły wszytko, co było
możliwe. W 2003 roku Burmistrz R. Wolanin przekonał Radę, że warto to liceum uruchomić, wtedy
było warto, dziś już nie. Nie ma żądnej likwidacji, ani wygaszania decyzją Rady tylko informacja o tym,
że liceum się samo wygasza.
Burmistrz R. Wolanin przekazał, że jest jeszcze drugie pismo, które odczytał od Młodzieżowej Rady
Miejskiej, uczniów Zespołu Szkół w Przecławiu z klas trzecich. Czy to pismo pisali uczniowie pytanie?
Konsekwencją tych wszystkich działań było podpisanie się wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół,
personelu administracyjnego i gospodarczego pod protestem likwidacyjnym gimnazjum . Protest ten
został skierowany do Rządu, aby zaprzestać reformy związanej z likwidacją gimnazjum w Polsce.
Ciekawostką tej listy jest, że brak tam podpisu jednego z radnych, czyli jest za likwidacją gimnazjum,
ale podpisuje się pod pismem dotyczącym niewygaszania liceum ogólnokształcącego. Jest to pytanie
bez odpowiedzi, każdy z nas wie dlaczego, ale czy tak ma być uprawiana polityka kosztem uczniów,
czy to jest normalne i szkoda, że radny jest nieobecny, bo niech by tu wszystkim powiedział a uczy
tylko w gimnazjum, które chce likwidować, a liceum nie.
Wiceprzewodniczący Rady W. Grzelak dodał, że ktoś to pismo musiał napisać, a uczniom zostało dane,
aby się na tym piśmie podpisali.
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Krawczyk dodał, że rozmawiał z kilkoma uczniami, którzy podpisali
się pod tym pismem zadając pytanie, dlaczego podpisali to otrzymał odpowiedź „jak mieliśmy nie
podpisać”.
Burmistrz R. Wolanin wspomniał o liceum ogólnokształcącym, które też było dla osób dorosłych i na
pierwszym roku było 46 absolwentów, którzy skończyli ten cykl edukacyjny i później już było coraz
mniej a obecnie przez dwa lata nie ma chętnych do tego liceum, ale warto było dać mieszkańcom z
gminy Przecław możliwość uzyskania wykształcenia średniego i to jest normalny proces nie ma
chętnych, to nie ma też szkoły. Trzeba pracować rok w rok, żeby byli chętni, tłumaczyć, dawać szanse i
każdy nauczyciel, który chce tam pracować powinien to robić i dlaczego tego nie robili.
Dyr. M. Jemioło z Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami po
wypowiedzi Burmistrza R. Wolanina przyzna, że strony nauczycieli nie było tego działania. Nawet gdyby
te działania były to rodzice nie są w stanie przymusić dziecka by wybrało Liceum Ogólnokształcące w
Przecławiu. Słyszy się często takie wypowiedzi, że uczęszczał w Przecławiu do przedszkola, do szkoły
podstawowej, do gimnazjum i jeszcze do liceum. Dzieci w tym wieku chcą zmienić otoczenie
przystosować się trochę do innych reali, innego życia. Jest to tak jak już mówił Burmistrz R. Wolanin,
że ta szkoła sama się wygasza, bo nie ma naboru.
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Burmistrz R. Wolanin dodał, że największy wpływ na decyzję dziecka w wieku gimnazjalnym ma
nauczyciel, który daje siłę i przekonanie, ale takich działań nie było. Uczestniczył w wielu spotkaniach
z młodzieżą rodzicami i też namawiał, ale przy tak małej liczbie chętnych do tej szkoły samorząd też ma
prawo to rozważać.
Wiceprzewodniczący W. Grzelak zapytał, ile absolwentów z ukończonego LO w Przecławiu, kontynuuje
naukę na studiach.
Burmistrz R. Wolanin odpowiedział, że liceum nasze ma jedno z najlepszych wyników egzaminów
maturalnych w powiecie mieleckim. Wniosek z tego taki, że w tym liceum są takie osoby, które chcą
dalej kształcić, czyli około 90% studiuje.
Radny S. Moździoch odnośnie tych podpisów, które zostały złożone pod tym pismem, jeżeli by zostało
przeprowadzone głosowanie, kto po ukończeniu gimnazjum zostanie w liceum, a kto nie , ciekawe czy
by się potwierdziły podpisy tych uczniów, czy też nie.
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że problem z liceami ogólnokształcącymi mają także inne gminy,
łatwiej jest ze szkołami profilowymi, czy zawodowymi, jak choćby ta, którą mamy w Rzemieniu.
Sekretarz Gminy J. Krakowski odpowiadając radnemu S. Moździoch przekazał , że właśnie na wiosnę
zostanie przeprowadzona weryfikacja i każdy uczeń będzie się określał, do jakiej szkoły chcą złożyć
swoja deklarację i nie ma potrzeby robić wstępnych rozważań, bo będzie to jednoznaczne z
pokazaniem ilu uczniów złożyło deklaracje, do miejscowego liceum A na tym piśmie ,które było
odczytane zadeklarowało się do liceum 9 osób. Jednak z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że
zrobiliśmy naprawdę, o czym już wspomniał Burmistrz R. Wolanin wszystko dla tej szkoły. Oferta
edukacyjna w pełni, jaka jest tylko możliwa była zaproponowana. Dodawane były dodatkowe zajęcia
językowe, rozwijające realizowano liczbę godzin większą jak mówią przepisy, a to wszystko po, to by
dać uczniom możliwość na osiąganie lepszych wyników kształcenia, darmowe podręczniki i wiele
działań, aby mieć poczucie szkoły dla uczniów przyjaznej. Podczas, gdy uczniów w roczniku gimnazjum
mamy od 100 do 140 do naszego liceum przychodzi zaledwie 10%. Dyskusja, jaka była tu prowadzona
nasze liceum spełnia wszystkie warunki, a może więcej jak mówią przepisy, ale uczniowie wybierają
inne szkoły, to jest to suwerenna decyzja rodziców podyktowana różnymi względami i taką decyzję
trzeba uszanować kończąc tym samym dyskusję w tym temacie.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos
Sekretarzowi Gminy J. Krakowski, który przedstawił Uchwałę XII(131)2015 zmieniającą uchwałę w
sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław
oraz udzielił wyjaśnień dotyczące zmiany tej uchwały. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała
została przyjęta jednogłośnie (w zał. do protokołu).
Sekretarz Gminy Przecław J. Krakowski przekazał informacje dotyczące prowadzenia nieodpłatnych
porad prawnych w związku z ustawą z dnia 15 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej edukacji
prawnej. Od 4 stycznia 2016 będzie świadczona taka bezpłatna pomoc dla naszych mieszkańców w
zakresie prawnym w punkcie, którzy znajduje się w budynku starego Przedszkola Komunalnego w
Przecławiu . Od godz. 800 do 1300 codziennie będą urzędować adwokaci, którzy będą udzielać tych
porad. Sołtysi otrzymali harmonogramy udzielania porad, aby powiadomić mieszkańców swoich
sołectw.
Burmistrz R. Wolanin dodał, że tym adwokatom płaci budżet państwa, Starosta Powiatu zajął się
procedurą naboru adwokatów, a pomieszczenie za darmo daje samorząd naszej gminy.
Po krótkiej przerwie obrady zostały wznowione.
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Dyr. B. Dragan z Wydziału Budżetowo – Finansowego przedstawiła informację odnośnie składania
deklaracji na odpady komunalne, które należy w urzędzie złożyć do 14.01.2016r. W dniach 4 i 5.01.2016
w Urzędzie Miejskim będzie dyżur do godz. 1800 można te deklaracje składać, a także przekazała
harmonogram dyżurów pracowników urzędu w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy
celem zebrania deklaracji.
Burmistrz R. Wolanin przekazał, że są przygotowane informacje, jakie są stawki w innych gminach za
odpady komunalne. Które zostaną przekazane radnym. Osoby, które będą dyżurować również będą
mieć informacje dotyczące stawek podatkowych, aby można przekazywać i wyjaśniać te sprawy
mieszkańcom.
Burmistrz R. Wolanin wspólnie z Przewodniczącym Rady Z. Krawczyk zwrócili się z prośbą do radnych,
aby w pierwszym kwartale br. brali udział nie tylko w wydarzeniach gminnych, ale także sołeckich i tak
teraz już będą odbywać się zebrania strażackie są one sprawozdawczo – wyborcze i radni powinni
uczestniczyć przekazując harmonogram tych zebrań. Po tych zebraniach strażackich będą odbywać się
następnie sprawozdawcze zebrania sołeckie, w których będą uczestniczyć radni, a także prezesi OSP,
którzy będą składać sprawozdania ze swojej działalności.
Przewodniczący Rady Z. Krawczyk przekazał, że zebrania strażackie są sprawozdawczo - wyborcze,
ponieważ kończy się kadencja zwracając się do radnych i sołtysów o branie udziału w tych
zebraniach, ale także należy się zastanowić, czy nie należałoby zmienić tych zarządów OSP, bo są
zarządy, które mają problemy ,gdyż obecnie wiele prac związanych z prowadzeniem działalności tych
jednostek powinny być wykonywane za pomocą komputera . Naczelny OSP, który skończył 60 lat nie
może pełnić tej funkcji w zarządzie OSP, odnośnie prezesa nie ma ograniczeń wiekowych.
Następnie R. Darłak przekazał Regulamin „Maratonu” Sportowo - Rekreacyjnego Miasta Przecław i
sołectw Gminy Przecław, który to maraton zaczyna się od miesiąca stycznia i będzie trwał do grudnia
2016r. Przedstawił cel maratonu, system rozgrywek, organizatorów, podział sołectw na zespoły,
ramowy plan konkursów, punktacje konkurencji, (regulamin w zał. do protokołu).

Wolne zapytania i wnioski.
Sołtys J. Markulis z Kiełkowa w imieniu mieszkańców podziękował z-cy Burmistrza E. J. Dybskiemu za
wykonanie drogi w Kiełkowie w kierunku Wisłoki.
Sołtys P. Weryński z Błonia podziękował także z-cy Burmistrza E. J. Dybskiemu za wykonanie drogi
łączącej Błonie z Zaborcze żużlem.
Sołtys R. Brzozowski, że też chciałby podziękować i przypomniał, że też zgłaszał wykonanie dróg i
należałoby się tym zainteresować.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej W. Grzelak dodał, że Tuszyma powinna dziękować, jako pierwsza,
bo najwięcej się robi w danym roku w Tuszymie, a nie innych miejscowościach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Krawczyk dodał, że najwięcej podatków jest z sołectwa Tuszyma.
Sołtys R. Brzozowski dodał, że Tuszyma to 1/4 Gminy Przecław i o tym zawsze będzie przypominał.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski przekazał, że by drogi były utrzymane tak jak powinny być, to ten remont
należałoby wykonywać na wiosnę i o tej porze. Śnieg jak jest to jest dobrze, ponieważ wszytko
wyrównuje, a jeżeli nie ma, to te drogi są nieprzejezdne, bo się robią wyboje. Drogi, które były
najbardziej zniszczone zostały wyremontowane częściowo kamieniem i żużlem. Jest to droga w
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Kiełkowie w stronę Wisłoki, która była bardzo zniszczona. Wykonano remont drogi z Błonia na
Zaborcze oraz w Wylowie żużlem. Natomiast w Tuszymie na interwencje zgłaszane przez
mieszkańców odnośnie drogi od pana Szlachetki do pana Jurasza została wyremontowana
kamieniem od torów w ich kierunku , bo była nieprzejezdna. W Rzemieniu wykonano drogę w
kierunku na „KRIS-MAT” na interwencję pani Z. Gil, która zgłosiła ,że karetka pogotowia nie może
dojechać, gdyż droga jest nieprzejezdna. Ostatnio został rozpoczęty remont wyjazdu na tym samym
odcinku w Rzemieniu , który był niebezpieczny, z powodu dużego spadku i został nawieziony gruz,
który przekazał radny S. Moździoch , następnie przysypany żużlem , kolejno kamieniem i teraz można
bezpiecznie wyjechać. Wszystkie te drogi zostały wyremontowane najniższym kosztem.
Wiceprzewodniczący Rady W. Grzelak podziękował za wykonanie dróg publicznych zarówno
powiatowych jak i gminnych w sołectwie Łączki Brzeskie, które są dobrze wykonane, ale są jeszcze takie
drogi gminne, które są robione żużlem i kamieniem. Ma nadzieje, że będzie można zrobić jeszcze te
drogi kamieniem, gdzie ta liczba domów mieszkalnych jest nie duża.
Po wyczerpaniu całości porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk złożył
serdeczne życzenia Noworoczne i tym akcentem zakończył XII Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu
dziękując wszystkim za udział.

Protokolant:
D. Kurgan

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Krawczyk
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