PROTOKÓŁ NR XVIII/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 16 czerwca 2016 roku
odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 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 – lista gości stanowi
załączniki Nr 3 do protokołu.
Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej (zwanej dalej Radą) w VII kadencji otworzył o godz. 10:00
i prowadził Pan Zenon Krawczyk – Przewodniczący Rady (zwany dalej Przewodniczącym),
wygłaszając formułę: „Wysoka Rado, otwieram XVIII sesję Rady Miejskiej”. Następnie
przywitał przybyłych na posiedzenie: 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 12 radnych.
Następnie poinformował, iż porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o
sesji i pozostałymi niezbędnymi materiałami. Porządek ten stanowi załącznik nr 4 do
protokołu. Przewodniczący poinformował, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady projektu uchwały w sprawie zmiany planu
finansowego na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków
nimi finansowanych w 2016 roku. Projekt ww. uchwały, którą radni otrzymali przed sesją stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W związku z powyższym Przewodniczący
zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad XVIII sesji Rady punkt „Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany planu finansowego na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek
oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o poszerzenie porządku obrad o
w/w punkt:
W głosowaniu nad poszerzeniem porządku posiedzenia o wyżej wnioskowany punkt
wzięło udział 12 radnych.
Za wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
planu finansowego na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz
wydatków nimi finansowanych w 2016 roku” głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw
i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada poszerzyła porządek posiedzenia o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
planu finansowego na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz
wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”, który będzie rozpatrywany w pkt. 20 „nowego”,
przedstawionego porządku obrad.
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Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XVIII sesji:
1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za
rok 2015.
4. Przestawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na
31 grudnia 2015r.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za rok
2015:
 Miejskiego Centrum Kultury w Przecławiu,
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu,
 Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za rok 2015.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za 2015 rok.
8. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
9. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/70/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia
23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Przecław za rok 2015.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia
23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy
Przecław za rok 2015.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia
23 maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z
tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław na rok 2015.
13. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 25 maja 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przecławiu o
udzielenie absolutorium za 2015 rok.
14. Dyskusja
Przerwa na stanowiska pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Przecławiu dotyczące wykonania
budżetu Gminy Przecław za 2015r.
15. Przedstawienie opinii:
 Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia,
 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
Środowiska,
 Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego,
 Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za
2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny na
własność Gminy Przecław działki położonej w miejscowości Podole z
przeznaczeniem na drogę.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2016.
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na wydzielonych
rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2016 roku.
21. Wolne zapytania i wnioski
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej przyjęty został jednogłośnie przez Radnych.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad 1.
Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu
Przewodniczący – poinformował że do Rady Miejskiej w Przecławiu wpłynęły trzy pisma:
1. Pismo Wojewody Podkarpackiego Nr P-II.4131.2.83.2016 w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie darowizny lokalu nr 2 o powierzchni 96m2 wraz z częścią wspólną dla
lokalu nr 2 (korytarz na parterze w ułamku 960/3944 znajdującego się w budynku
wielofunkcyjnym oznaczonym numerem porządkowym 28) z którym związane jest
prawo użytkowania wieczystego w ułamku 960/3944 co do działki nr 746/1 położonej
w Dobryninie, gmina Przecław – pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
2. Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalną Komisje Orzekającą w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
Nr RD/431/23/2016 - pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
3. Pismo Multimedia Polska S.A. Gdynia - pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Następnie przedstawił Opinię Radcy Prawnego mgr Wiesławy Kogut – Dybskiej odnośnie pisma
Multimedia Polska S.A. Gdynia – opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przedstawił swoją opinię na temat pism
przedstawionych przez Przewodniczącego odnośnie usług telekomunikacyjnych. Wyjaśnił, że
wybór Operatora został przeprowadzony w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000
euro. Wyjaśnił, że zarzutu Multimedia Polska S.A. Gdynia są bezpodstawne i bezzasadne.
Przedstawił również swoje stanowisko odnośnie stwierdzenia nieważności uchwały Nr
XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie darowizny
lokalu nr 2 o powierzchni 96m2 wraz z częścią wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na parterze w
ułamku 960/3944 znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym oznaczonym numerem
porządkowym 28) z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego w ułamku 960/3944
co do działki nr 746/1 położonej w Dobryninie, gmina Przecław. Wyraził swoja opinię na temat
Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który uznał że niezbędne na
cele obronności i bezpieczeństwa państwa uznaje się wyłącznie nieruchomości przeznaczone
dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej.
Władysław Grzelak – Radny – zabrał głos w prawie uchwały dotyczącej darowizny lokalu nr 2
o powierzchni 96m2 wraz z częścią wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na parterze w ułamku
960/3944 znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym oznaczonym numerem porządkowym
28) z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego w ułamku 960/3944 co do działki
nr 746/1 położonej w Dobryninie, gmina Przecław. Nie rozumie dlaczego Wojewoda
Podkarpacki stwierdziła nieważność w/w uchwały skoro mieszkańcy podczas zebrania
wiejskiego w miejscowości Dobrynin wyrazili zgodę na przekazanie obiektu.
Zwrócił również uwagę na sposób przedstawiania pism przez Przewodniczącego.
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Nikt więcej nie zabierał głosu w tym punkcie.
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 12 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XVII/2016 z dnia 25 maja 2016 roku głosowało 12 radnych,
nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XVII/2016 z dnia 25 maja 2016 roku został przyjęty przez radnych
12 głosami „za”.
Ad 3, 4, 5, 6.
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok
2015.
Przestawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na
31 grudnia 2015r.
Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za rok
2015:
 Miejskiego Centrum Kultury w Przecławiu,
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu,
 Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za rok 2015.
Przewodniczący – przypomniał że materiały dotyczące omawianych sprawozdań Radni
otrzymali na płycie CD.
Oddał głos Burmistrzowi Przecławia .
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie budżetu 2015. Poinformował
radnych że budżet roku 2016 będzie budżetem powyżej 40 mln - wiąże się z wykonaniem
Audytu Wewnętrznego. Wzrost budżetu do kwoty ponad 40 mln. zł spowodowany jest z
Programem 500+
Przypomniał wszystkim że:
1. najważniejszą inwestycją 2015 roku była budowa Sali gimnastycznej w Rzemieniu która
pochłonęła ponad 1,5 mln. zł,
2. dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę ponad 33,5 mln. zł
3. wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę ponad 32 mln. zł
4. Gmina Przecław w 2015 roku trzykrotnie otrzymała środki od Wojewody
Podkarpackiego na usuwanie skutków powodzi. Ze środków tych wyremontowano drogi
w miejscowościach: Przecław, Tuszyma i Podole.
Zwrócił uwagę na wydatki przeznaczone na oświatę oraz opiekę społeczną w Gminie Przecław
w 2015 roku.
Joanna Krzempek - Skarbnik Gminy - przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Przecław wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na 31 grudnia
2015 r. oraz sprawozdanie finansowe Gminy Przecław za rok 2015. – prezentacja stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
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Przedstawiła poziom dochodów i wydatków w 2015r. oraz podział dochodów na: dochody
własne, udziały w podatku dochodowym, subwencję, dotacje oraz pozostałe dochody.
Przedstawiła strukturę wydatków za rok 2015 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.
Przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego w podziale na: udziały w Spółce ZGK w
Przecławiu, w Spółce Dwa Brzegi, grunty skomunalizowane i nieskomunalizowane.
Przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015 obejmujące: bilans z wykonania budżetu,
zbiorczy bilans jednostek budżetowych, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek
budżetowych oraz zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przypomniał że ze sprawozdaniami finansowymi
Instytucji Kultury Gminy Przecław Radni mieli możliwość zapoznać się przed sesją. Prosił o
pytania.
Nikt nie miał pytań do przedstawionych sprawozdań.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu Przewodniczący przeszedł do realizacji pkt. 7
porządku obrad.
Ad 7.
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za 2015 rok.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poprosił Panią Annę Bogdan – Zastępcę Dyrektora
Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego, która zaprezentowała Sprawozdanie z wykonania
zadań oświatowych w 2015 roku jako informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy Przecław - prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu .
Anna Bogdan – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego - przedstawiła
źródła finansowania edukacji w gminie w podziale na: część oświatową subwencji ogólnej,
środki własne jednostki samorządu terytorialnego, dotacje na dzieci w wychowaniu
przedszkolnym oraz inne dotacje i programy.
Zaprezentowała również inne działania na rzecz uczniów m.in. dowóz uczniów, świetlice
szkolne, stołówki szkolne, nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne.
Zaprezentowała działalność wypoczynkową, rekreacyjną i turystyczną placówek, osiągnięcia
uczniów w konkursach, przeglądach i zawodach.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przypomniał, że na terenie gminy funkcjonuje 6
szkół podstawowych, 4 przedszkola w tym 2 samorządowe i 2 oddziały przedszkolne oraz
zespół szkół z liceum i gimnazjum. Poinformował że od 1 września 2016 roku zostanie
utworzona I klasa Liceum Ogólnokształcącego.
Przypomniał że 27 czerwca w Toruniu zostanie ogłoszony ostateczny kształt reformy
edukacyjnej.
Nikt nie miał pytań do przedstawionego sprawozdania z wykonania zadań oświatowych.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu przystąpiono do realizacji pkt. 8 porządku obrad.
Ad 8.
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej
– dokument Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Lucjan Łazarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawił: dane o
sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, zadania
MOPS-u, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, kadrę jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej, środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki
społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywność projektowo –
konkursową jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował Kierownikowi MOPS za przekazania
informacji dotyczących oceny zasobów pomocy społecznej i oddał głos Panu Grzegorzowi
Marucha Kierownikowi Posterunku Policji w Przecławiu, aby przedstawił informacje o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności policji na terenie działania
Posterunku Policji w Przecławiu za 2015 rok – informacja stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Grzegorz Marucha – Kierownik Posterunku Policji w Przecławiu – przedstawił efekty pracy
Policjantów z Posterunku Policji w Przecławiu w zakresie pracy: dochodzeniowo – śledczej,
operacyjno – wykrywczej, prewencyjnej, z działań na drogach oraz przedstawił kierunki pracy
policjantów na 2016r.
Janusz Edward Dybski – Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę na problem dewastacji mienia
gminnego na terenie gminy Przecław m.in. przystanków autobusowych, koszy na śmieci itp.
oraz na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym obok Szkoły Podstawowej w Dobryninie.
Grzegorz Marucha – Kierownik Posterunku Policji w Przecławiu – zobowiązał się do
podejmowania działań w tym temacie.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – zwróciła się z pytaniem do Kierownika Posterunku Policji
czy jest możliwość aby na terenie gminy funkcjonowały piesze patrole.
Grzegorz Marucha – Kierownik Posterunku Policji w Przecławiu – zobowiązał się do
wprowadzenia na terenie gminy pieszych patroli.
Władysław Grzelak – Radny – zwrócił uwagę na problem jazdy z dużą prędkością po sołectwie
Łączki Brzeskie oraz na brawurowe pokazy jazdy na parkingu przy SP w Łączkach Brzeskich.
Grzegorz Marucha – Kierownik Posterunku Policji w Przecławiu – zobowiązał się do
podejmowania działań w tym temacie. Prosi o zgłaszanie potrzeb interwencji.
Józef Bogdan – Radny – zwrócił uwagę jak ważne są nieoznakowane samochody policyjne,
które przeprowadzają kontrole prędkości w poszczególnych sołectwach.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował Kierownikowi Posterunku Policji w
Przecławiu za przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w
gminie Przecław.
Oddał głos druhowi Zenonowi Krawczykowi, który przedstawił sprawozdanie dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przewodniczący – zabierając głos wskazał jak ważna jest działalność strażaków ochotników,
przypomniał że na działalność strażaków ochotników gmina Przecław w 2015 roku
przeznaczyła ok. 208 tys. zł, przedstawił zadania realizowane przez OSP na terenie gminy
Przecław, wspomniał o dofinansowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych ze źródeł
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zewnętrznych oraz o członkach Ochotniczych Straży Pożarniczych i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych
Podziękował Burmistrzowi i Radnym za zrozumienie potrzeb Ochotniczych Straży Pożarowych.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował Przewodniczącemu za przedstawienie
informacji odnośnie działalności ochotniczych Straży Pożarowych.
Wracając do sprawozdania za rok 2015 wskazał jak ważne było odzyskanie części podatku VAT
i pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Przypomniał że w budżecie bardzo ważną
pozycję zajmują Instytucje Kultury – w 2015 podjęto działania w celu połączenia trzech
instytucji kultury jednakże Krajowa Rada Biblioteczna nie wyraziła zgody na połączenie tych
Instytucji. Przekazał informację, że od 1 stycznia 2017 roku zostaje połączone Miejskie
Centrum Kultury w Przecławiu oraz Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie – początkowo z
siedzibą w Tuszymie a po wybudowaniu Domu Kultury w Przecławiu z siedziba w Przecławiu.
Zwrócił uwagę na zwiększony fundusz sołecki we wszystkich miejscowościach oraz na budżet
obywatelski w miejscowościach Przecław i Tuszyma oraz na podwyższone stawki podatków
lokalnych.
Poinformował wszystkich przybyłych o rozpoczęciu dwóch bardzo ważnych inwestycji dla
gminy Przecław tzn.: Budowa Domu Kultury w Przecławiu oraz Budowa Oczyszczalni Ścieków
w miejscowości Błonie oraz przekazał informację że w tym roku nie będzie dofinansowania na
drogi asfaltowe.
Przekazał wszystkim podziękowania za współprace przy realizacji budżetu roku 2015.
Po przemówieniu Burmistrza Przecławia głos chciał zabrać Radny Władysław Grzelak – który
został pouczony przez Przewodniczącego że dyskusja będzie realizowana w pkt 14 porządku
obrad.
Radny Władysław Grzelak opuścił Salę Obrad.
Ad 9.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/70/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok.
Przewodniczący – odczytał Uchwałę Nr XIV/70/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015 rok z
której wynikało że przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Przecław za
2015 rok RIO opiniuje pozytywnie - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 10.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia
23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Przecław za rok 2015.
Przewodniczący – oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Radnemu Józefowi
Bogdanowi.
Józef Bogdan – Radny – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z
dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Przecław za rok 2015, z której wynika że Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje
wykonanie budżetu Gminy Przecław za 2015 rok - opinia stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
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Ad 11.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia
23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy
Przecław za rok 2015.
Przewodniczący – oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Radnemu Józefowi
Bogdanowi.
Józef Bogdan – Radny – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z
dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Przecław za rok
2015, z której wynika że Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe
Gminy Przecław za 2015 rok - opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 12.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 23
maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu
wykonania budżetu Gminy Przecław na rok 2015.
Dariusz Chmura - Wiceprzewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Radnego Józefa Bogdana o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Przecławiu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia
z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2015.
Józef Bogdan – Radny – przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Miejskiej w Przecławiu z dnia
23 maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania
budżetu Gminy Przecław za rok 2015, z którego wynika że Komisja Rewizyjna wnioskuje do
Rady Miejskiej w Przecławiu o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2015 rok - wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad 13.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 25 maja 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przecławiu o udzielenie
absolutorium za 2015 rok.
Przewodniczący – odczytał Uchwałę Nr XIV/118/2016 z dnia 25 maja 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przecławiu o udzielenie absolutorium za 2015 rok,
z której wynikało że RIO pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Przecławiu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu za
2015 rok - uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad 14.
Dyskusja.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący - ogłosił 30 minut przerwy w czasie której pozostałe Komisje Stałe Rady
Miejskiej wypracują stanowiska dotyczące wykonania budżetu Gminy Przecław za 2015 rok.
Ad 15.
Przedstawienie opinii:

8

 Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia,
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki
i Mienia Radnego Tadeusza Koperę o przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego
wykonania budżetu Gminy Przecław za 2015.
Tadeusz Kopera – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia –
odczytał protokół Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia. Komisja pozytywnie
ocenia wykonanie budżetu gminy Przecław za 2015 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Przecławia – protokół Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
Środowiska,
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska Radnego Stanisława Moździocha o przedstawienie stanowiska
Komisji dotyczącego wykonania budżetu Gminy Przecław za 2015.
Stanisław Moździoch – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska – odczytał protokół Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia,
Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Przecławia – protokół Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego,
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego
Radnego Zbigniewa Jurka o przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego wykonania
budżetu Gminy Przecław za 2015.
Zbigniew Jurek – Przewodniczący Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego – odczytał
protokół Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego. Komisja wnioskuje o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Przecławia – protokół Komisji Regulaminowej i Porządku
Publicznego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług.
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług
Radnego Romana Gawrysia o przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego wykonania
budżetu Gminy Przecław za 2015.
Roman Gawryś – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług – odczytał
protokół Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług. Komisja wnioskuje o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Przecławia – protokół Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług
stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie przedstawionych opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady
Miejskiej w Przecławiu.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za
2015.
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Przewodniczący – przedstawił projekt 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2015.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/168/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za
2015 - stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 16 i przeszedł do realizacji pkt. 17.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia.
Przewodniczący – przedstawił projekt 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 udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Przecławia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/169/2016 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Przecławia - stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodniczący stwierdził że radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium Burmistrzowi
Przecławia z tytułu wykonania budżetu gminy Przecław za 2015 składając życzenia i gratulacje
Burmistrzowi Przecławia.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował wszystkim za współpracę i życzliwość.
Przewodniczący zamknął pkt 17 i przeszedł do realizacji pkt. 18.
Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w formie
darowizny na własność Gminy Przecław działki położonej w miejscowości Podole
z przeznaczeniem na drogę.
Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały.
Tadeusz Kopera – Radny – uzasadnił potrzebę podjęcia przedstawionej uchwały.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
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W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie w formie darowizny na własność Gminy Przecław działki położonej w
miejscowości Podole z przeznaczeniem na drogę.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/170/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie w formie darowizny na własność Gminy Przecław działki położonej w
miejscowości Podole z przeznaczeniem na drogę - stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 18 i przeszedł do realizacji pkt. 19.
Ad 19.
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 - stanowiące załącznik nr 26 do protokołu.
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 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/171/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2016 rok. - stanowiącą załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 19 i przeszedł do realizacji pkt. 20.
Ad 20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na wydzielonych
rachunkach
dochodów
jednostek
oświatowych
oraz wydatków
nimi
finansowanych w 2016 roku .
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy 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 zmiany planu finansowego na wydzielonych
rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016
roku .
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W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/172/2016 w sprawie zmiany planu finansowego
na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2016 roku - stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 20 i przeszedł do realizacji pkt. 21.
Ad 21.
Wolne zapytania i wnioski.
Marcin Cieśla – Radny – zawnioskował o remont drogi gminnej w Tuszymie obok młyna.
Józef Bogdan - Radny – zawnioskował o przejęcie drogi w rejonie Dobrynin Ruda jako
darowizna od mieszkańców Dobrynina oraz o rozgraniczenie drogi gminnej od działki należącej
do Lasów Państwowych - obok lasu od strony Biały Bór
Piotr Grochowina - Radny – zawnioskował o remont drogi gminnej w Tuszymie obok młyna
oraz podziękował za wykonanie poboczy w miejscowości Tuszyma Chęcin.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Tuszyma – zawnioskował o wykonanie poboczy w miejscowości
Tuszyma obok SP w Tuszymie oraz zawnioskował o wykup działki pod drogę gminną w rejonie
Tuszyma - Chęcin (od Pana Krawczyka do zakrętu).
Tadeusz Kopera - Radny – zwrócił uwagę na problem niszczenia upraw przez dziki oraz
zawnioskował aby przekazywać mieszkańcom gminy informacje o możliwościach uzyskiwania
odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki.
Dariusz Chmura - Radny – podziękował za zasypanie stawu w miejscowości Łączki Brzeskie.
Złożył podziękowania nowemu sołtysowi Łączek Brzeskich, Radzie Sołeckiej, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Dyrektorom: SDK, MCK i SP w Łączkach Brzeskich, a także Burmistrzowi za
pomoc przy organizacji Pikniku rodzinnego w Łączkach Brzeskich.
Janusz Edward Dybski – Zastępca Burmistrza – udzielając odpowiedzi poinformował że w chwili
obecnej czekamy na „remonter”. Remonty dróg gminnych będą systematycznie wykonywane,
wraz z remontem dróg będą wykonywane pobocza.
Poinformował, że wszystkie szkody wyrządzone przez dziki należy zgłaszać do Prezesa Koła
Łowieckiego.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – zapewnił że postępowanie odnośnie przejęcia drogi w rejonie Dobrynin Ruda jako
darowizna od mieszkańców Dobrynina zostało uruchomione i w chwili obecnej spływają
oświadczenia od mieszkańców, w których wyrażają zgodę na przekazanie nieodpłatnie części
swoich działek.
Odnośnie rozgraniczenia poinformował że również podjęte zostały działania w tym temacie.
Zapewnił także że wykup działki pod drogę gminną w rejonie Chęcin (od Pana Krawczyka do
zakrętu) również zostanie zrealizowany.
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Stanisław Moździoch – Radny – zawnioskował o wykonanie nowego ogrodzenia przy
Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu oraz o wykonanie naprawy huśtawki na placu zabaw
przy Przedszkolu w Rzemieniu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przekazał informację że tematem następnej sesji
będzie organizacja transportu zbiorowego od 1 stycznia 2017r. na terenie gminy Przecław.
Przypomniał również o najbliższych wydarzeniach na terenie gminy Przecław: o Zawodach
Sportowo – Pożarniczych – 19 czerwca i 9 lipca 2016r., o wyścigu kolarskim – 2 lipca, o 1050
rocznicy Chrztu Polski – 3 lipca o godz. 17 na przecławskim Rynku oraz o kolejnych
konkurencjach w ramach Maratonu Sołectw.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 21.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XVIII sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” zamknął posiedzenie o godzinie 14.50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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