PROTOKÓŁ NR XXIV/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 30 stycznia 2017 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 zaproszeni goście – lista zaproszonych gości
stanowi załączniki Nr 3 do protokołu.
Obrady XXIV 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 XXIV sesję Rady Miejskiej”. Następnie przywitał
przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda Wolanina,
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 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. Przewodniczący poinformował, że z porządku obrad wycofuje się pkt 10 Podjęcie
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Przewodniczący poinformował również, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady następujących punktów – Podjęcie uchwały w
sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w
szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Przecław, określenia zasad korzystania
z pomieszczeń szkolnych oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu
korzystania z tych pomieszczeń, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie a także podjęcie uchwały w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok.
Zaproponował również aby przed punktem Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Przecław na 2017 rok zostały przedstawione opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w
Przecławiu.
W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie w/w zmian do
porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad o w/w punkty.
W głosowaniu nad zmianą porządku posiedzenia wzięło udział 13 radnych.
Za zmianą porządku posiedzenia głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada zmieniła porządek posiedzenia.
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Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXIV sesji:
1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
3. Przedstawienie opinii:
 Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia,
 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
Zdrowia,
 Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego,
 Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług,
 Komisji Rewizyjnej,
dotyczącej budżetu Gminy Przecław na 2017 rok.
4. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na 2017 rok.
5. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/298/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2017, wraz
z uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
6. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/299/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2017.
7. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/297/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przecław na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub
dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest gmina Przecław, określenia zasad korzystania z pomieszczeń
szkolnych oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu
korzystania z tych pomieszczeń.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław
14. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej przyjęty został jednogłośnie przez Radnych.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
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Ad 1.
Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu
Przewodniczący – poinformował, że do Rady nie wpłynęły żadne pisma. Radni nie zgłaszali
również żadnych wniosków.
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 sesji Rady
Miejskiej.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu uczestniczyło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku głosowało 13
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku został przyjęty przez
radnych 13 głosami „za”.
Ad 3.
Przedstawienie opinii:
 Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego Józefa Bogdana o
przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego projektu budżetu Gminy Przecław na 2017 rok.
Józef Bogdan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał protokół Komisji Rewizyjnej.
Komisja po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Przecław na 2017 rok pozytywnie ocenia
uchwałę budżetową i dopuszcza ją do realizacji – protokół Komisji Rewizyjnej stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
 Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia,
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki
i Mienia Radnego Tadeusza Koperę o przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego projektu
budżetu Gminy Przecław na 2017 rok.
Tadeusz Kopera – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia –
odczytał protokół Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia. Komisja po
przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Przecław na 2017 rok pozytywnie ocenia uchwałę
budżetową i dopuszcza ją do realizacji – protokół Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej,
Gospodarki i Mienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego,
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego
Radnego Zbigniewa Jurka o przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego projektu budżetu
Gminy Przecław na 2017 rok.
Zbigniew Jurek – Przewodniczący Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego – odczytał
protokół Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego. Komisja wnioskuje o przyjęcie
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budżetu Gminy Przecław na 2017 rok – protokół Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług.
Przewodniczący – poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i
Usług Radnego Zbigniewa Kipę o przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego projektu
budżetu Gminy Przecław na 2017 rok.
Zbigniew Kipa – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług –
odczytał protokół Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług. Komisja proponuje przyjęcie
budżetu Gminy Przecław na 2017 rok – protokół Komisji Rolnictwa, Produkcji, Handlu i Usług
stanowi załącznik nr 8 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 projektu budżetu Gminy Przecław na 2017 rok.
Stanisław Moździoch – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska – odczytał protokół Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia,
Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska. Komisja pozytywnie ocenia przedstawiony projekt
budżetu Gminy Przecław na 2017 rok – protokół Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia,
Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie przedstawionych opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady
Miejskiej w Przecławiu.
Ad 4.
Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na 2017 rok.
Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi Przecławia.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos odnośnie projektu budżetu Gminy
Przecław na 2017 rok. Poinformował, że budżet gminy jest budżetem realnym, dającym
możliwość ewentualnego zaciągania kredytów w związku z niezmienionymi stawkami
podatkowymi, opłatami za odbiór nieczystości a także taryfami za wodę i ścieki – opłaty i
podatki zostały na poziomie roku poprzedniego. Poinformował, że Gmina Przecław złożyła
wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na Budowie oczyszczalni ścieków w Błoniu,
natomiast w ramach rewitalizacji planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie Budowy
Domu Kultury w Przecławiu. Gmina Przecław otrzymała 1 mln złotych dofinansowania na
zadanie polegające na Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku przedszkola w
Rzemieniu.
Wspomniał, że w budżecie uwzględniono środki na reformę oświatową. Poinformował, że
budżet powyżej 40 mln wiąże się z przeprowadzeniem audytu. Zwrócił uwagę na wysokość
wydatków majątkowych, inwestycyjnych – to kwota bliska 9 mln. Fundusz Sołecki i Budżet
Obywatelski to kwota ponad 760 tys. zł.
Oddał głos Pani Joannie Krzemek – Skarbnikowi Gminy
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – omówiła projekt budżetu Gminy Przecław .
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Łączna kwota planowanych dochodów to kwota 44.277.722 zł z tego: dochody
bieżące - 42.818.474,77 zł natomiast dochody majątkowe - 1.459.247,23 zł.
Łączna kwota planowanych wydatków to kwota 48.277.722 zł z tego: wydatki bieżące 39.557.619,43 zł natomiast wydatki majątkowe - 8.720.102,57 zł.
Określono planowany deficyt w kwocie 4.000.000 zł oraz ustalono łączną kwotę planowanych
przychodów w kwocie 6.414.665 zł. Kwota planowanych rozchodów budżetu to kwota
2.414.665 zł
Dochody Gminy Przedstawiają się następująco:
Dochody własne 9.480.479 zł tj. 21,75% w tym: udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT) 5.255.116 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
15.000 zł i podatki i opłaty 4.360.563,00 zł.
Subwencje ogólne 17.537.295 zł tj.39.61% z tego: oświatowa - 10.451.062 zł,
wyrównawcza - 6.755.756 zł i równoważąca - 330.477 zł.
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 15.192.492,00
zł tj. 34.31 %
Dochody majątkowe 1.459.247,23 tj. 3,30%
Łączna kwota planowanych wydatków to kwota 48.277.722,00 zł w tym: wydatki
bieżące - 39.557.619,43 zł natomiast wydatki majątkowe - 8.720.102,57 zł.
W tym wydatki na: Fundusz Sołecki - 515.668,52 zł, Budżet Obywatelski - 249.997,40 zł.
Dotacje do udzielenia ujęte w budżecie gminy:
Dotacje podmiotowe z tego:
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 10.360 zł
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 337.000 zł
Dotacja dla Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie - 955.000 zł
Dotacje na zadania „utrzymanie gotowości bojowej” - 19.600 zł
Dotacje celowe z tego:
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonione z konkursu na zadania zlecone w
zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia - 15.000 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 25.000 zł
- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 10.000 zł
- na rzecz organizacji pozarządowych - 10.000,00 zł
- w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 10.000 zł
- rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i
młodzieży - 10.000 zł
- upowszechniania kultury fizycznej - 20.000 zł
- dotacje w myśl ustawy o sporcie - 110.000 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego - 3.444 zł
- dotacje w zakresie transportu lokalnego dla Gmin Miejskich Mielec i Dębica - 109.122 zł
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej PW Wniebowzięcia NMP w Przecławiu - 22.011 zł
- dotacja dla OSP Kiełków na zakup aparatów oddechowych - 12.150 zł
- pomoc dla Powiatu Mieleckiego na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej w
miejscowości Łączki Brzeskie - 30.000 zł
– prezentacja Uchwały Budżetowej stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący podziękował Pani Joannie Krzempek za przedstawienie projektu budżetu
Gminy Przecław na 2017 rok.
Poprosił o zadawanie pytań.
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Dariusz Chmura – Radny – złożył wniosek o zwiększenie dotacji dla Powiatu Mieleckiego na
Budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie o kwotę 5 tys. zł –
na odnowienie projektu budowalnego.
Władysław Grzelak – Radny – zabrał glos w sprawie budżetu gminy Przecław na rok 2017.
Zapytał po co buduje się nowy Dom Kultury w Przecławiu. Dlaczego w miejscowości Łączki
Brzeskie nie ma zaplanowanych remontów m.in. Szkoły Podstawowej.
Wyraził swoja opinię na temat nowego Domu Kultury – podkreślił, że ten obiekt jest zbędny i
będzie on służył tylko Burmistrzowi i mieszkańcom Przecławia a nie całej gminy. Dodał, że
będzie głosował przeciw podjęciu uchwały budżetowej.
Przewodniczący – poinformował Radnego Grzelaka że w budżecie na 2017 rok zabezpieczono
środki w wysokości 40 tys. zł na wykonanie projektu budowalnego na zadanie pn. „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich”.
Dodał, że nowy Dom Kultury będzie służył nie tylko mieszkańcom Przecławia ale całej
społeczności Gminy Przecław.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował wszystkich przybyłych na XXIV sesje
Rady Miejskiej w Przecławiu, iż od momentu odwołania Radnego Grzelaka za skandaliczne
zachowania podczas sesji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, Burmistrz stał się obiektem
jego ciągłych, słownych ataków.
Poinformował raz jeszcze że budżet gminy jest realny, optymistyczny i wszystkie planowane
inwestycje zostaną wykonane. Budżet uwzględnia również rezerwę na reformę oświaty. Dodał
że od 1 września 2017 r. w miejscowości Tuszyma zacznie funkcjonować Samorządowe
Przedszkole. Poinformował że Gmina inwestuje w oświatę, świetlice wiejskie, OSP, obiekty
sportowe itp.
Władysław Grzelak – Radny – oskarżył Burmistrza że kłamie.
Przewodniczący – przywołał Radnego do porządku. Poprosił o zachowanie dyscypliny.
Piotr Grochowina – Radny – zasugerował aby przewidzieć w budżecie gminy Przecław środki
na odnowienie, wykonanie projektów budowlanych na budowę chodników we wszystkich
miejscowościach gminy Przecław.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/298/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2017, wraz z
uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
Przewodniczący – poprosił Panią Bożenę Dragan – Dyrektor Wydziału Budżetowo –
Finansowego o przedstawienie Uchwały Nr XIV/298/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2017, wraz z uzasadnieniem i
materiałami i informacjami.
Bożena Dragan – Dyrektor Wydziału Budżetowo - Finansowego – odczytała Uchwałę Nr
XIV/298/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
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Gminy Przecław na rok 2017, wraz z uzasadnieniem i materiałami i informacjami która stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – poinformowała że w budżecie dokonano korekty zapisów
dotyczących Konserwacji zabytkowej Kaplicy Świętego Bernardyna w Przecławiu poprzez
dodanie zapisu „na odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z
uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki zabytku zatwierdzonej przez konserwatora
zabytków”.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/299/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2017.
Przewodniczący – poprosił Panią Bożenę Dragan – Dyrektor Wydziału Budżetowo –
Finansowego o przedstawienie Uchwały Nr XIV/299/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2017.
Bożena Dragan – Dyrektor Wydziału Budżetowo - Finansowego – odczytała Uchwałę Nr
XIV/299/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Gminy Przecław w roku 2017, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/297/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław.

Przewodniczący – poprosił Panią Bożenę Dragan – Dyrektor Wydziału Budżetowo –
Finansowego o przedstawienie Uchwały Nr XIV/297/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław.
Bożena Dragan – Dyrektor Wydziału Budżetowo - Finansowego – odczytała Uchwałę Nr
XIV/297/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław, która stanowi załącznik nr 13 do

protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Podjęcie uchwały w uchwały budżetowej Gminy Przecław na 2017 rok.
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Przewodniczący – poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Przecław na
2017 rok.
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 budżetowej Gminy Przecław na 2017 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, jeden radny głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/216/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Przecław na 2017 rok - stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował za podjęcie uchwały budżetowej.
Zapewnił, że budżet zostanie wykonany w 100%.
Poinformował, że w Przecławiu został utworzony Ośrodek dla uzależnionych dzieci i młodzieży.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
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 XXIV/217/2017 - w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego - stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały uwzględniając wniosek Radnego
Chmury o zwiększenie dotacji do kwoty 35 tys. zł
W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
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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 XXIV/218/2017 - w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie - stanowiącą
załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały oraz przedstawiał działania
zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok.
Przewodniczący – odczytał treść projektu uchwały.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
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 XXIV/219/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok - stanowiącą
załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad 12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub
dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym
jest gmina Przecław, określenia zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz
określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych
pomieszczeń.
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 – omówił projekt uchwały uwzględniając wprowadzone autopoprawki poprzez
dodanie zapisu w §10 „Pomieszczenia szkolne nieodpłatnie mogą być udostępnione na: zajęcia
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dla mieszkańców gminy Przecław zgodnie z ich przeznaczeniem”. Zaznaczył, że katalog
nieodpłatnego udostępniania jest dość obszerny.

Poprosił o dyskusje w temacie przedstawionej uchwały.
Władysław Grzelak – Radny – zwrócił się z prośbą o wyłączenie z pobierania opłat sale
gimnastyczne i boiska szkolne.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – raz jeszcze przedstawił katalog zwolnień: Pomieszczenia szkolne nieodpłatnie mogą
być udostępnione na: spotkania z mieszkańcami organizowane przez organy administracji
rządowej i samorządowej, organizację narad, konferencji, szkoleń, kursów organizowanych
przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny, realizację zadań statutowych
gminy i jednostek organizacyjnych gminy Przecław, bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci
oraz wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę, zajęcia sportowe organizowane przez kluby sportowe dotowane przez Gminę –
w ramach uprawianej dyscypliny sportu, imprezy zlecone przez gminę lub odbywające się pod
patronatem Burmistrza Przecławia i zajęcia dla mieszkańców gminy Przecław zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Wiesława Wiącek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Wenecja – zapytała czy Stowarzyszenia
działające na terenie gminy Przecław będą mogły nieodpłatnie wykorzystywać pomieszczenia
szkolne.
Przewodniczący – zaproponował aby w treści uchwały znalazły się zapisy dotyczące zwolnienia
za wynajem pomieszczeń szkolnych na działalność statutową stowarzyszeń z terenu gminy
Przecław.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zasugerował aby w treści uchwały znalazły się zapisy
regulujące kwestię pomieszczeń szkolnych i powierzchni szkolnych.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – wyjaśnił, że o ile w uchwale jest mowa o pomieszczeniach szkolnych należy przez
to rozumieć wszelkie pomieszczenia w szkołach wraz z wyposażeniem a także inne
powierzchnie użytkowe będące w posiadaniu szkoły np. boiska, place zabaw itp.
Mirosław Basara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszymie – zabrał głos w sprawie
współpracy Klubów Sportowych z placówkami oświatowymi – odnośnie udostępniania
pomieszczeń i kosztów z tym związanych. Zaproponował aby KS wnosiły symboliczne odpłaty
za wynajem lub dzierżawę.
Piotr Grochowina – Radny – zabrał głos w sprawie współpracy Klubów Sportowych z
placówkami oświatowymi.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – zaproponował aby placówki oświatowe zawarły stosowne umowy z Klubami
sportowym np. nieodpłatnego użyczenia. W umowach tych należy zawrzeć wszelkie zapisy
regulujące współpracę.
Elżbieta Augustyn – Gruszka – Dyrektor Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie – zadała
pytanie odnośnie udostępniania powierzchni przyszkolnych pod „dmuchańce” które są
zamawiane na wszelkie imprezy gminne. Kto będzie ponosił te koszty?
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Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – wyjaśnił, że jeżeli pomieszczenie, powierzchnia czy
teren jest udostępniana na imprezy zlecone przez gminę Przecław lub odbywa się pod
patronem Burmistrza wówczas nikt nie ponosi kosztów udostępnienia.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych
opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest gmina Przecław, określenia zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz
określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń.
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 XXIV/220/2017 w sprawie ustalenia minimalnych opłat
za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest gmina Przecław, określenia zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz
określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 12 i przeszedł do realizacji pkt. 13.
PRZEWODNICZĄCY OGŁOSIŁ PRZERWĘ DO 12:15.
W czasie przerwy Radny Kaszub opuścił salę.
Ad 13.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Przecław na
lata 2017 - 2027.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – omówiła i przedstawiła projekt uchwały.
Władysław Grzelak – Radny – w związku z zabezpieczeniem w budżecie na 2017 rok kwoty 40
tys. zł na wykonanie projektu budowlanego na wykonanie remontu w SP w Łączkach Brzeskich
to dlaczego nie ma tego zadania w WPF.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – udzieliła odpowiedzi Radnemu Grzelakowi – podkreślając
że w chwili obecnej nie są znane, oszacowane koszty remontu szkoły. Dlatego zadanie to nie
jest wpisane do WPF.
Przewodniczący – podkreślił raz jeszcze, że w chwili obecnej nie są znane, oszacowane koszty
remontu szkoły.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Przecław na lata 2017 – 2027.
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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 XXIV/221/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Przecław na lata 2017 - 2027 - stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 13 i przeszedł do realizacji pkt. 14.
Ad 14.
Wolne zapytania i wnioski.
Dariusz Chmura – Radny – podziękował za wsparcie w sprawie budowy chodnika w
miejscowości Łączki Brzeskie. Podziękował radnym i Burmistrzowi.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie budżetu gminy Przecław,
podkreślił jak ważna jest dotacja o jaką Gmina ubiega się w Urzędzie Marszałkowski na
dofinansowanie budowy oczyszczalni. Podkreślił jak ważna jest inwestycja jaką jest budowa
domu kultury w Przecławiu. Nie podnosząc podatków Radni wyrazili zgodę na ewentualne
zaciągnięcie kredytu na realizacje inwestycji.
Zabrał głos w sprawie wysokości środków przeznaczanych na pomoc socjalną czy oświatę.
Podziękował sołtysom za prace i zaangażowanie na rzecz gminy Przecław. Zabrał głos w
sprawie projektu parasolowego – dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii.
Władysław Grzelak – Radny – zabrał głos w sprawie zadłużenia gminy. Poinformował, że w
chwili obecnej każdy mieszkaniec musiałby zapłacić ok 1,7 tys. zł aby spłacić zadłużenie gminy
Przecław. Podkreślił, że bezpodstawne jest zaciąganie kolejnych kredytów.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – odpowiedziała na zarzuty Radnego Grzelaka w sprawie
zadłużenia gminy Przecław.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 14.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXIV sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 13.05.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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