PROTOKÓŁ NR XXI/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 4 października 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 XXI 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 XXI 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, Radnych Powiatowych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz wszystkich
przybyłych gości.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 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.
Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXI sesji:
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 połączenia samorządowych instytucji kultury i
nadania Statutu nowej instytucji kultury pod nazwą Samorządowy Dom Kultury
w Tuszymie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej
i organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Przecław.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
komunalnej w Rzemieniu gminy Przecław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
komunalnej w Tuszymie gminy Przecław.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup części działki położonej
w Rzemieniu gmina Przecław.
8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu
niepieniężnego (aportem) nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Przecław na lata 2016 – 2026.
11. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poinformował że radni przed sesją otrzymali zmienione projekty dwóch
uchwał:
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 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla
jednostek oświatowych gminy Przecław
oraz
 zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportem)
nieruchomości.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXI 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
Pisma
Przewodniczący – odczytał pismo będące odpowiedzią na wniosek Pani Wiesławy Wiącek –
Przewodniczącej Zarządu Osiedla Wenecja, który dotyczył pojemników na odzież
zlokalizowanych w mieście Przecław – pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XX/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku głosowało 13 radnych,
nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XX/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku został przyjęty przez radnych
13 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i
nadania Statutu nowej instytucji kultury pod nazwą Samorządowy Dom Kultury w
Tuszymie.
Przewodniczący – poprosił Panią Elżbietę Augustyn – Gruszkę – Dyrektor Samorządowego
Domu Kultury w Tuszymie o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Elżbieta Augustyn - Gruszka – Dyrektor Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie –
przedstawiła projekt uchwały.
W sprawie projektu uchwały głos zabrali:
Wiesława Wiącek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Wenecja – zadała pytanie odnośnie
możliwości bezpłatnego korzystania z pomieszczeń SDK przez Stowarzyszenia.
Elżbieta Augustyn - Gruszka – Dyrektor Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie –
poinformowała że przy SDK będą mogły funkcjonować Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami
Statutowymi, jest to okazanie pomocy Stowarzyszeniem, również poprzez udostępnianie im
pomieszczeń.
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Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował o zasadach udostępniania
pomieszczeń w obiektach komunalnych: domach kultury, filiach i świetlicach. W chwili obecnej
osoba która wynajmuje pomieszczenie ponosi tylko koszty eksploatacyjne (prąd, woda,
ogrzewanie).
Przekazał informację że od 1 stycznia nie będzie już fili Domów Kultury tylko świetlice. Świetlica
będzie funkcjonowała w każdym sołectwie. Poinformował również że do 2020 roku ze środków
pochodzących z LGD PROWENT powstanie Centrum Obsługi Stowarzyszeń.
Nowy Dom Kultury w Przecławiu zostanie oddany do użytku 27 maja 2018 roku – będzie to
centralna jednostka kulturalna gminy Przecław.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych
instytucji kultury i nadania Statutu nowej instytucji kultury pod nazwą Samorządowy Dom
Kultury w Tuszymie.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/188/2016 w sprawie połączenia samorządowych
instytucji kultury i nadania Statutu nowej instytucji kultury pod nazwą Samorządowy Dom
Kultury w Tuszymie - stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i
organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omawiając projekt uchwały uwzględnił wprowadzoną
poprawę zapisu, który dotyczył publikacji uchwały.
W sprawie projektu uchwały głos zabrał:
Władysław Grzelak - Radny – zadała pytanie czy będą zatrudnieni nowi pracownicy
administracyjni.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – poinformowała że na dzień dzisiejszy nie planuje się
zwiększenia zatrudnienia.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – poinformowała że gmina Przecław nie korzysta z pomocy
firm zewnętrznych w zakresie dotyczącym VAT-u.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej
obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Przecław.
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W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/189/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi
finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Przecław stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
komunalnej w Rzemieniu gmina Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omawiając projekt uchwały poinformował że wszystkie te działki wymienione w tej
uchwale zostaną przeznaczone na tereny inwestycyjne.
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 wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości komunalnej w Rzemieniu gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/190/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości komunalnej w Rzemieniu gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 8 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
komunalnej w Tuszymie gmina Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omawiając projekt uchwały poinformował że jest to działka na której zlokalizowany
był dawny stadion - Gumienice.
Przewodniczący – poinformował że planowana była zamiana tej działki na inną, ale właściciel
działki sąsiadującej z obecnym stadionem nie wyraził zgody, dlatego zasadne jest
przeznaczenie jej na sprzedaż.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
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W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości komunalnej w Tuszymie gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/191/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości komunalnej w Tuszymie gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 9 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup części działki położonej w
Rzemieniu gmina Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omawiając projekt uchwały poinformował że jest to działka przeznaczona na
poszerzenie drogi gminnej.
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 wyrażenia zgody na wykup części działki
położonej w Rzemieniu gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/192/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wykup
części działki położonej w Rzemieniu gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 10 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego
(aportem) nieruchomości.
Przewodniczący – poprosił Panią Monikę Skowrońską - Ziomek – Prezes Samorządowej Spółki
Dwa Brzegi o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Monika Skowrońska - Ziomek – Prezes Samorządowej Spółki Dwa Brzegi – omawiając projekt
uchwały poinformowała że brak jest zasadności wnoszenia nieruchomości komunalnej
położonej w miejscowości Zaborcze aportem na rzecz spółki Dwa Brzegi. Nieruchomość o
której mowa przeznaczona została na świetlicę wiejską dlatego zasadne jest pozostawienie jej
na mieniu komunalnym gminy Przecław.
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Joanna Kwaśniowska – Radna – zadała pytanie kto właścicielem tej nieruchomości.
Monika Skowrońska - Ziomek – Prezes Samorządowej Spółki Dwa Brzegi – udzielając
odpowiedzi na zadane pytanie poinformowała że właścicielem była i jest gmina Przecław.
Władysław Grzelak – Radny – zadał pytanie dotyczące własności nieruchomości położonej w
Tuszymie.
Monika Skowrońska - Ziomek – Prezes Samorządowej Spółki Dwa Brzegi – udzielając
odpowiedzi na zadane pytanie poinformowała że przedmiotowa uchwała nie dotyczy
nieruchomości położonej w Tuszymie. Dodała że nieruchomość położona w Tuszymie została
wniesiona aportem do spółki Dwa Brzegi i jest jej własnością.
PRZEWODNICZĄCY OGŁOSIŁ 15 MINUT PRZERWY.
PRZEWODNICZĄCY WZNOWIŁ OBRADY XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie omawianej uchwały. Uzasadnił
potrzebę pozostawienia przedmiotowej nieruchomości na mieniu komunalnym gminy Przecław.
Dodał że nowo – powstałe Stowarzyszenie Razem dla Wsi Zaborcze również potrzebuje
pomieszczeń do funkcjonowania. Nieruchomość ta w ostatnim czasie została wyremontowana
i służyć będzie zarówno mieszkańcom Zaborcza jak i stowarzyszeniom tej miejscowości.
Poinformował, że planuje się aby w ramach Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi Stowarzyszenia prowadziły świetlice wiejskie.
Nikt więcej 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 zmieniającej uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu
niepieniężnego (aportem) nieruchomości.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw i jeden radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/193/2016 - zmieniającą uchwałę w sprawie
wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportem) nieruchomości.- stanowiącą załącznik nr
11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Radny Władysław Grzelak opuścił salę.
Ad 9.
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.
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Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie dotacji dla OSP Dobrynin oraz
dotacji dla innych OSP która powiązana jest z dotacją pochodzącą z PSP. Poinformował również
że do budżetu wprowadzona została inwestycja pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku przedszkola w Rzemieniu.
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 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/194/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2016 rok. - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Przecław na lata 2016 - 2026.
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 uaktualnienia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Przecław na lata 2016 – 2026.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXI/195/2016 w sprawie uaktualnienia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Przecław na lata 2016 - 2026 - stanowiącą załącznik nr 13 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11.
Wolne zapytania i wnioski.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przedstawił Raport Ewaluacji budżetu
obywatelskiego Miasta Przecław – edycja II - stanowiący załącznik nr 14 do protokołu oraz
ewaluacji budżetu obywatelskiego sołectwa Tuszyma – edycja I - stanowiący załącznik nr
15 do protokołu.
Zbigniew Kipa - Radny – podziękował Burmistrzowi Przecławia oraz Radnym, Panu Mariuszowi
Barnasiowi, Pani Elżbiecie Augustyn – Gruszce, Sołtysowi Rzemienia Panu Kazimierzowi
Jemioło, Stowarzyszeniu Kobiety z pomysłem za pomoc przy organizacji obchodów 90-lecia
OSP Rzemień.
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Ryszard Brzozowski – Sołtys Sołectwa Tuszyma – zabrał głos w sprawie dawnego stadionu na
Gumienicach oraz rozbudowy obecnego stadionu przy SP w Tuszymie. Zawnioskował o
przeprowadzenie remontu nawierzchni istniejącego stadionu oraz o budowę ogrodzenia od
strony wschodniej.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – nawiązał do wypowiedzi Ryszarda Brzozowskiego odnośnie istniejącego stadionu.
Poinformował że w trakcie budowy stadionu zostały wykupione trzy działki – na łączny koszt
ok. 70 tys. W chwili obecnej właściciele działek sąsiadujących ze stadionem nie są
zainteresowani sprzedażą działek z przeznaczeniem na poszerzenie boiska.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Sołectwa Tuszyma – powtórzył że zawnioskował o remont
nawierzchni a nie o wykup działki na poszerzenie.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – poinformował że bez zgody właściciela nie można wykupić działki na poszerzenie
istniejącego stadionu.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Sołectwa Tuszyma – raz jeszcze powtórzył że zawnioskował o
remont nawierzchni i o budowę ogrodzenia a nie o wykup działek.
Zabrał głos również w sprawie budżetu obywatelskiego i ilość oddanych głosów na
poszczególne zadania.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – udzielił odpowiedzi na zarzuty Pana Ryszarda Brzozowskiego.
Piotr Grochowina – Radny – zabrał głos w sprawie przeprowadzonych negocjacji z właścicielem
sąsiadujących działek ze stadionem w Tuszymie.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie budowy boisku przy SP w
Tuszymie, wykupu działek na poszerzenie stadionu oraz wykonanej melioracji boiska.
Tadeusz Kudła – Sołtys Sołectwa Łączki Brzeskie – podziękował za sprzęt do świetlicy wiejskiej
oraz trybunę zakupioną w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Dariusz Chmura – Radny – podziękował za wszystkie inwestycje wykonane w sołectwie Łączki
Brzeskie, za utrzymanie porządku w Parku rekreacyjnym – Samorządowej Spółce Dwa Brzegi
oraz byłemu Radnemu Panu Janowi Kudła.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że to co się poprawiło w sołectwie
Łączki Brzeskie jest spowodowane zamontowaniem monitoringu. Jest to swoisty odstraszasz.
Zwrócił się z prośbą do Radnego Dariusza Chmury oraz Sołtysa Łączek Brzeskich o dbanie i
podlewanie nasadzeń w parku. Jako gospodarze miejscowości powinni to na uwadze.
Marta Więch - Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Przecławia na 2017 rok:
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1. Zamontowanie lamp ulicznych na ul. 3-go Maja od strony lasu – 219 punktów – 20 900
zł,
2. Zakup stolików do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu – 196 – 3 600 zł,
3. Przygotowanie miejsca na grilla i ognisko dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta
– 92 – 16 100 zł,
4. Zakup toru przeszkód do zawodów sportowo – pożarniczych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych – 88 – 13 997,40 zł
5. Doposażenie techniczne Szkółki piłkarskiej TEAM Przecław – 74 – 9 000 zł
6. Budowa chodnika przy bloku przy ul. Podzamcze 24 – 69 – 7 000 zł
7. Próg zwalniający na ul. Zielona – Wenecka – 69 – 1 700 zł,
8. Wyposażenie Sali szkoleniowej OSP Przecław w projektor multimedialny, ekran
projekcyjny i laptop – 60 – 6 100 zł
9. Próg zwalniający na ul. Mickiewicza – 54 – 1 700 zł
10. Zakup strojów rzeszowskich (1 męski i 1 damski), 2 pary butów męskich i 8 par butów
damskich – 55 – 6 000 zł
11. Ułożenie chodnika z kostki brukowej, wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza 3 – 53
– 9 000 zł
12. Próg zwalniający na ul. Krzywek – 48 – 1 700 zł
13. Dzień aktywnego kibica – 45 – 3 200 zł
Łączna kwota zadań realizowanych w ramach Budżetu obywatelskiego wynosi 99 997,40 zł.
Budżet obywatelski Tuszymy na 2017 rok:
1. Oświetlenie uliczne na TRAFO nr 5, na istniejących słupach – 199 -72 000 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, transformator nr 10 – 137 –
28 000 zł
Edward Janusz Dybski – Zastępca Burmistrza Przecławia – zabrał głos w sprawie nabór
wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w gminie
Przecław” planowanego do realizacji przez Gminę Przecław w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta
energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 11.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXI sesję Rady Miejskiej w
Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 12.40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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