PROTOKÓŁ NR XVII/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 25 maja 2016 roku
odbytej w „RED ROSE” przy ul. Weneckiej 12, 39-320 Przecław.
W posiedzeniu Rady Miejskiej w Przecławiu, której przewodniczył Pan Zenon Krawczyk Przewodniczący Rady, udział wzięli Radni Rady Miejskiej wg listy obecności stanowiącej
załączniki Nr 1 do protokołu , sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli wg listy obecności
stanowiącej załączniki Nr 2 do protokołu oraz przybyli goście.
Obrady XVII sesji Rady Miejskiej (zwanej dalej Radą) w VII kadencji otworzył o godz. 15:30
i prowadził Pan Zenon Krawczyk – Przewodniczący Rady (zwany dalej Przewodniczącym),
wygłaszając formułę: „Wysoka Rado, otwieram XVII sesję Rady Miejskiej”. Następnie przywitał
przybyłych na posiedzenie: Panią i Panów Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda
Wolanina, Zastępcę Burmistrza Pana Edwarda Janusza Dybskiego, Sekretarza Gminy Pana
Janusza Krakowskiego, Skarbnika Gminy Panią Joannę Krzempek, Dyrektorów i Kierowników
Jednostek Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz wszystkich przybyłych
gości.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych.
Następnie poinformował, iż porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o
sesji i pozostałymi niezbędnymi materiałami. Porządek ten stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Część I robocza godz. 15:30:
1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Radomyśl Wielki realizacji
zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie
usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia,
rozliczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2016.
6. Wolne zapytania i wnioski.
Część II uroczysta godz. 16:00:
1. Otwarcie uroczystej sesji Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Przecławiu, powitanie zaproszonych gości.
2. Wystąpienia okolicznościowe.
3. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu.
4. Część artystyczna – w wykonaniu Laureatów I edycji Przecławskiej Eurowizji.
5. Zamknięcie sesji.
6.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej przyjęty został jednogłośnie przez Radnych.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Zastępca Burmistrza Pan Edward Janusz Dybski nowo wybranemu sołtysowi sołectwa Łączki
Brzeskie Panu Tadeuszowi Kudle wręczył zaświadczenie o wyborze sołtysa - życzył dobrej
współpracy z Radą Miejską, samorządem gminnym i całą społecznością Łączek Brzeskich.
Do życzeń dołączył się Burmistrz Przecławia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.
Ad 1.
Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu
Władysław Grzelak – Radny – zabrał głos w sprawie remontu drogi gminnej na Porębach w
sołectwie Łączki Brzeskie oraz wykonania oświetlenia obok Parku Rekreacyjnego Wypoczynkowego w Łączkach Brzeskich. Wyraził swoją opinię na temat utrzymania czystości
we wszystkich Parkach na terenie Gminy przez Spółkę „Dwa Brzegi”.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – odpowiadając na pytania Pana Władysława Grzelaka
poinformował, że drogi gminne w miejscowości Łączki Brzeskie są systematycznie naprawiane
i remontowane. W chwili obecnej wożony jest kamień. Ponadto poinformował że wszystkie
Parki na terenie Gminy zostaną oświetlone i zmonitorowane w ramach jednego projektu
realizowanego przy udziale środków pochodzących z PROWENTU.
Odnośnie działań realizowanych przez Spółkę Dwa Brzegi przekazał informację że w tej sprawie
należy kontaktować się bezpośrednio z Prezesem Spółki Panią Moniką Skowrońską – Ziomek.
Nikt więcej nie zabierał głosu w tym punkcie. Do Rady nie wpłynęły żadne pisma.
Przewodniczący Rady zamknął pkt 1 i przeszedł do realizacji pkt. 2.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
Przewodniczący – zabierając głos w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej, zwrócił się z zapytaniem, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej z sesji Rady
Miejskiej.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu uczestniczyło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XVI/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XVI/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku został przyjęty przez
radnych 15 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Radomyśl Wielki realizacji
zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie
usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarz – Kierownika MOPS w Przecławiu o omówienie
i przedstawienie projektu uchwały.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Radomyśl Wielki

realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVII/165/2016 w sprawie powierzenia gminie Radomyśl
Wielki realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie
usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu - stanowiącą załącznik nr 4 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczania, rozliczania
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczania,
rozliczania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVII/166/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczania,
rozliczania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - stanowiącą załącznik nr 5 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na 2016
rok.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy - omawiając projekt uchwały uwzględniła wprowadzone
autopoprawki do projektu uchwały.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.

W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVII/167/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2016 rok. - stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – wyraził swoją opinię na temat uczestnictwa Radnych w organizowanych
uroczystościach, wydarzeniach na terenie Gminy Przecław.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Została ogłoszona 5 minutowa przerwa.

Część II uroczysta godz. 16:00:
Ad 1.
Otwarcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Przecławiu, powitanie zaproszonych gości.
Przewodniczący przywitał raz jeszcze przybyłych na posiedzenie: Panią i Panów Radnych,
Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda Wolanina, Zastępcę Burmistrza Pana Edwarda Janusza
Dybskiego, Sekretarza Gminy Pana Janusza Krakowskiego, Skarbnika Gminy Panią Joannę
Krzempek, Dyrektorów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych, sołtysów i
przewodniczących osiedli, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Radnych Młodzieżowej Rady
Miejskiej, Koordynatorów Szkolnych MRM, Panią Grażynę Gurbiel Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego ZNP oraz wszystkich przybyłych gości..
Ad 2.
Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu.
Przewodniczący – oddał głos Janowi Marszałkowi – Sekretarzowi MRM w Przecławiu, który
przedstawił sprawozdanie z działalności MRM – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad 3.
Wystąpienia okolicznościowe.
Głos zabrali:
Przewodniczący – przedstawił rys historyczny dotyczący samorządu terytorialnego.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przedstawił funkcjonowanie samorządu
terytorialnego na przykładzie Gminy Przecław. Podziękował wszystkim za pracę włożoną w
funkcjonowanie samorządu.

Złożono życzenia z okazji Święta Samorządu Terytorialnego.
Ad 4.
Część artystyczna – w wykonaniu Laureatów I edycji Przecławskiej Eurowizji.
Część artystyczną poprowadziła Klaudia Świątek – Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej, która
zapowiadała występy Laureatów I edycji Przecławskiej Eurowizji. Przed Laureatami wystąpiła
wychowana Samorządowego Przedszkola w Przecławiu Kalinka Wesołowska.
Na tym zakończono punkt 4.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XVII sesję Rady Miejskiej w
Przecławiu” zamknął posiedzenie o godzinie 17.10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk

