PROTOKÓŁ NR XXV/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 17 lutego 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 XXV 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 XXV sesję Rady Miejskiej”. Następnie przywitał
przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda Wolanina, Zastępcę
Burmistrza Janusza Edwarda Dybskiego, Sekretarza Gminy Pana Janusza Krakowskiego,
Skarbnika Gminy Panią Joannę Krzempek, Dyrektorów i Kierowników Jednostek
Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli, Prezesa Związku Nauczycielska
Polskiego Panią Grażynę Gurbiel, Dyrektorów szkół i przedszkoli, mieszkańców Gminy Przecław
którzy przybyli na dzisiejszą sesję 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 również, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza
o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady następujących punktów – Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Przecław w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław na lata 2017 – 2027.
W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie w/w zmian do
porządku obrad XXV 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 12 radnych.
Za zmianą porządku posiedzenia głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada zmieniła porządek posiedzenia.
Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXV sesji:
1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
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3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej
w Przecławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku.
4. Dyskusja w sprawie organizacji sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych
i licealnych w świetle wprowadzenia reformy oświaty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Przecławiu z Zespołu Szkół w Przecławiu oraz zamiaru jego
likwidacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Przecławiu w sprawie
zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu i przyjęcia
statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa
oraz wspólną realizację z Gminą Radomyśl Wielki projektu pn. „Odnawialne
źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” – partnerstwo Gmin
Przecław i Radomyśl Wielki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Przecław”
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup części działki położonej
w Przecławiu gmina Przecław.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przecław na
2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław
na lata 2017 – 2027
14. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXV 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 wpłynęło pismo od mieszkańców Wylowa
w sprawie decyzji podatkowych, w ramach których, został naliczony podatek od dróg
gminnych, utwardzonych.
Przewodniczący odczytał pismo stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.
Marcin Cieśla – Radny – zabrał głos w sprawie podjętej uchwały 29 listopada 2016r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku.
Zwrócił uwagę na skale problemu w związku z niezwolnieniem w podatku od nieruchomości
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na terenie Gminy Przecław gruntów zajętych pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, nie związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Podkreślił że będzie głosował za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku.
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 12 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XXIV/2016 z dnia 30 stycznia 2017 roku głosowało
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXIV/2016 z dnia 30 stycznia 2017 roku został przyjęty przez
radnych 12 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej
w Przecławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku.
Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/204/2016
Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku.
Poinformował iż w związku z podjęciem w/w uchwały wszyscy mieszkańcy Gminy Przecław
którzy są właścicielami gruntów zajętych pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji
gruntów i budynków symbolem „dr”, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
otrzymają nowe nakazy podatkowe.
Mieszkaniec Wylowa – zabrał głos w sprawie naliczonego podatku od gruntu zajętego pod
drogę. Grunt ten ma nieuregulowany stan prawny. Zadał pytanie co Gmina zamierza zrobić
w tym temacie.
Zadał również pytanie Radnym Rady Miejskiej w Przecławiu, dlaczego bezmyślnie podjęła w
listopadzie uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Przecław w 2017 roku bez uwzględnienia w zwolnieniu gruntów zajętych pod drogi
dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, nie związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – udzielił odpowiedzi mieszkańcowi Wylowa. Podkreślił, iż do tej pory na nakazach
zawsze widniał grunt sklasyfikowany jako „dr”, ale w związku ze zwolnieniem - od tego gruntu
nie był naliczany podatek.
Podkreślił, że w miejscowości Wylów ewidencja gruntów i budynków powstała z katastrów, nie
było ustalanych granic. Do tej pory w miejscowości Wylów nie było pomiarów granicznych.
Zaznaczył że w najbliższej przyszłości należy ustalić granice działek zgodnie z użytkowaniem.
Dodał również, że Rada podjęła w listopadzie uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku bez uwzględnienia
w zwolnieniu gruntów zajętych pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków symbolem „dr”, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
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ponieważ nie była świadoma skali problemu. W chwili obecnej Rada przyznaje się do błędu
i chce podjąć uchwałę zmieniającą listopadowe zwolnienie w podatku od nieruchomości.
Przewodniczący – zabrał głos w sprawie podjętej w listopadzie uchwały w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości i skali problemu spowodowanego
brakiem zwolnień gruntów oznaczonych symbolem „dr”.
Marcin Cieśla – Radny – zwrócił się do mieszkańca Wylowa, aby nie zarzucał Radnym że
bezmyślnie podejmują uchwały. Podkreślił że nikt podejmując uchwałę odnośnie zwolnień
w podatku od nieruchomości nie był świadom skali problemu spowodowanego brakiem
zwolnień gruntów oznaczonych symbolem „dr”.
Dodał również że przez 12 lat pracy w samorządzie nikt z mieszkańców Wylowa nie zwracał
uwagi na problem nieuregulowanych stanów sprawnych nieruchomości.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie skali problemu na terenie
Gminy Przecław. Zaznaczył że brak zwolnienia w całości miało dotyczyło osób prawnych.
Dodał że w skali całej gminy wysokość podatku jaka miałaby wpłynąć do budżetu gminy od
osób fizycznych (od gruntów „dr”) to ok. 13,5 tys. zł.
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 zmiany uchwały nr
XXII/204/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku.
DO OBRAD DOŁACZYŁ RADNY GRZELAK.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXV/222/2017 w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2017 roku
- stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 4.
Dyskusja w sprawie organizacji sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych
i licealnych w świetle wprowadzenia reformy oświaty.
Przewodniczący – odczytał petycję Radnych Rady Miejskiej w Przecławiu należących do Klubu
„Razem dla Gminy Przecław” - stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie systemu – reformy oświaty.
Sięgnął pamięcią do roku 1990 - 1992r. kiedy to w wyniku protestów mieszkańców i budzącej
się świadomości samorządowej zaczęto budowę nowej Szkoły Podstawowej w Tuszymie. To
społeczeństwo kształtowało ówczesny system oświaty.
4 lipca 1994 r. jako Wójt rozpoczął w Gminie Przecław I kadencję. Wtedy również zapadła
decyzja, że przy SP w Tuszymie powstanie sala gimnastyczna, która w marcu 1995r. została
oddana do użytkowania. To były pierwsze samorządowe decyzje, aby oświata w gminie była
jak najlepsza z możliwych.
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Od 1 stycznia 1999 r. powstają nowe struktury samorządowe, powstają Urzędy
Marszałkowskie, Wojewódzkie, Powiaty, Starostwa i wreszcie nowe sieci szkół gimnazjalnych.
Reforma wówczas polegała na likwidacji w szkołach podstawowych nauczania w klasach
I – VIII a wprowadzeniu nauczanie w szkołach podstawowych w klasach I – VI i gimnazjalnych
w klasach I-III.
Gmina Przecław miała szczęście, że od 1995 r. trwała budowa nowej szkoły podstawowej
w Przecławiu. Budowa trwała 4 lata.
Ówczesny Rząd wprowadzający reformę oświaty chciał aby szkoła gimnazjalna była oddzielną
placówką co wiązało się z dowozem uczniów do nowopowstałej szkoły. W związku
z wprowadzaną reformą oświaty Gmina Przecław była przygotowana wzorcowo. W takiej
sytuacji jak Gmina Przecław w skali całego kraju było niespełna 40% gmin. 60% gmin tworzyło
gimnazja w istniejących szkołach podstawowych. W chwili obecnej należy zadać sobie pytanie
czy gmina Przecław organizując sieć szkół zgodnie z wprowadzoną reformą i wybierając do
nowej placówki najlepszych nauczycieli popełniła błąd? Czy przez te prawie 18 lat kształcenia
gimnazjalnego Ci nauczyciele uczą i uczyli źle skoro wraca się do tego co już było? Czy to było
złe rozwiązanie aby młodzież w nowej placówce spotykała się trzema rocznikami?
W chwili obecnej zadajemy sobie pytanie czy teraz robimy dobrze ? Wykonujemy ustawy, które
dla nas są „rozkazem”.
W 1999 r. do I klasy gimnazjum przyszło 160 uczniów. Stworzonych zostało 6 oddziałów
pierwszych klas. Zatrudniono 19 nauczycieli do obsługi gimnazjum – w większości byli to
nauczyciele ze szkół podstawowych.
W roku 2003 decyzją Rady Gminy zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące. Można zadać
sobie pytanie po co skoro kształcenie na szczeblu średnim jest obowiązkiem starosty?
Musieliśmy mieć zgodę ówczesnego starosty na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego.
Tworząc liceum chcieliśmy stworzyć odpowiednie warunki dla kształcenia młodzieży nie tylko
ze względu na dojazd ale również na odpowiednie relacje pomiędzy dyrektorem, nauczycielem
i uczniem. To ówczesna Dyrekcja Pani Barbara Dybska, Pani Joanna Remiszewska oraz Pani
Ewa Arciszewska widziały konieczność utworzenia LO. Pierwszy nabór do LO liczył 29 uczniów.
Gdyby w chwili obecnej nabory do liceum kształtowały się na podobnym poziomie dziś nie
zastanawialibyśmy się nad zasadnością funkcjonowania liceum. W chwili obecnej w klasie
maturalnej jest 10 uczniów.
W 2003 roku nabór do gimnazjum oraz liceum liczył w sumie 569 uczniów. Wówczas
w placówce pracowało już ponad 40 nauczycieli.
W 2005 roku funkcjonuje już trzy klasy LO z łączna sumą 66 uczniów, a w gimnazjum mamy
546 uczniów. Sumując w 2005 roku w ZS w Przecławiu mamy 612 uczniów – jest to rekordowy
rok. Tych uczniów uczyło wówczas 47 nauczycieli.
W tym czasie na przestrzeni kilku lat na terenie Gminy Przecław przy każdej SP powstają sale
gimnastyczne, boiska sportowe, obiekty są termomodernizowane, doposażane. Wyjątkiem jest
SP w Wylowie – likwidacja tejże szkoły podyktowana była brakiem naboru uczniów do trzech
klas. Zarówno SP w Wylowie jak i Filia w Białym Borze uległy samowygaszeniu. Obecnie dzieci
z zlikwidowanych szkół uczęszczają do SP w Tuszymie i Przecławiu. Mają tutaj lepsze warunki:
stołówki, świetlice.
W roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjum jest tylko trzy oddziały klas pierwszych. W placówce
uczy się już tylko 301 uczniów. W trzech klasach LO jest już tylko 45 uczniów. Na dzień
dzisiejszy do ZS uczęszcza 346 uczniów, których uczy 41 nauczycieli. Żaden nauczyciel nie
został zwolniony. Różnica w zatrudnieniu pomiędzy rokiem 2005 a obecnym wynika z tego że
6 nauczycieli przeszło na emeryturę.
Obecnie przechodzimy system tworzenia „nowej oświaty” – wygaszamy gimnazja. W przyszłym
roku w gimnazjum będzie osiem oddziałów, a za dwa lata trzy oddziały o po 2019 roku zero
oddziałów. Co się wówczas stanie z nauczycielami? Z obsługą? W dużych miastach nie ma
problemu. Nauczyciele zmieniają jedynie placówkę. A w takich gminach jak nasza Ci
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nauczyciele stracą pracę, ponieważ SP mają już swoich nauczycieli. Tylko nieliczni mogą liczyć
na zatrudnienie. Obecnie głosi się że żaden nauczyciel w wyniku reformy nie straci pracy.
Nie zwalnianie nauczycieli dotyczy 60% gmin, które tworzyły gimnazja w istniejących szkołach
podstawowych, a nie tych 40% gmin które tworzyły gimnazja od podstaw – w nowych
obiektach. Więc teraz nasuwa się pytanie po co przeprowadzać wzorcowo reformę?
Obiekt gdzie mieści się ZS jest obiektem nowoczesnym, przestronnym. Ma doskonałe
rozwiązania komunikacyjne, socjalne, sale gimnastyczną.
Klubu „Razem dla Gminy Przecław” wystosował petycję dotyczącą nielikwidowania LO. W chwili
obecnej przychylam się do petycji. To uczniowie będą decydowali o przyszłości liceum. Czy
będą chcieli uczyć się w tej szkole.
W podobnej sytuacji znalazło się LO dla Dorosłych – obecnie nie ma już chętnych.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy Przecław – zabrał głos w sprawie reformy oświaty.
W chwili obecnej samorząd stoi przed trudnym zadaniem – przekształceniem sześcioletnich
placówek oświatowych w ośmioklasowe szkoły podstawowe. Zabrał głos w sprawie likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Przedstawił procedury wdrożenia reformy oświaty
oraz możliwości dotyczące wygaszenia gimnazjum.
Przewodniczący podziękował Panu Januszowi Krakowskiemu i oddał głos Dyrektor Zespołu
Szkół w Przecławiu Pani Ewie Arciszewskiej.
Ewa Arciszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przecławiu – wyraziła sprzeciw wobec
wprowadzanej reformie oświaty i wygaszaniu gimnazjum.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – w odpowiedzi na petycję Klubu „Razem dla Gminy
Przecław” poinformował że za dwa lata kiedy będziemy mieli już absolwentów klas ósmych to
nabór do LO będzie musiał być podzielony na dwie grupy: absolwenci gimnazjum i absolwenci
liceum.
Władysław Grzelak – Radny – zwrócił uwagę na możliwy problem – brak uczniów do pierwszej
klasy LO.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy Przecław – poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma
aktów wykonawczych do wprowadzanej reformy. Rozporządzenia są dopiero na etapie
konsultacji. Wyraził opinię iż reforma dotyczy nie tylko gimnazjów ale całego systemu oświaty,
a także budżetu samorządów. Czy samorządy będzie stać na wprowadzenie reformy oświaty?
Poruszył bardzo ważne kwestie dotyczące łączenia klas w SP, a także wprowadzenie
zmianowości w szkołach.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że ustawa oświatowa nakłada
dodatkowe obowiązki na samorządy m.in. przesyłanie arkuszy organizacyjnych do kuratora
w celu opinii. Opinia taka jest niewiążąca.
Marcin Cieśla – Radny –wyraził swoją opinię na temat wprowadzanej reformy oświaty, wyraził
sprzeciw wobec Rządu, a także poinformował że będzie głosował przeciwko podjęciu uchwały
w sprawie organizacji sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w świetle
wprowadzenia reformy oświaty – jako znak protestu wobec Rządu.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Przecławiu z Zespołu Szkół w Przecławiu oraz zamiaru jego likwidacji.
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Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie
i przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił 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 wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Przecławiu z Zespołu Szkół w Przecławiu oraz zamiaru jego likwidacji.
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 XXV/223/2017 w sprawie wyłączenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przecławiu z Zespołu Szkół w Przecławiu oraz zamiaru
jego likwidacji - stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie
i przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił 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 dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
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 XXV/224/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - stanowiącą załącznik nr 9
do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
PRZEWODNICZĄCY OGŁOSIŁ PRZERWĘ DO 12:30.
Ad 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Przecławiu w sprawie
zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu i przyjęcia
statutu.
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Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przecławiu o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Lucjan Łazarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu – omówił
projekt uchwały.
Zmiana uchwały jest wynikiem wejścia w życie ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.
Poinformował iż zgodnie z tą ustawą matki które zdecydują się na urodzenie żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które
powstały w okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu będą mogły otrzymać jednorazowe
świadczenie pieniężne w wysokości 4 tys. zł.
Władysław Grzelak – Radny – jest przeciwny ustawie o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.
Jest przeciwny wypłacaniu świadczeń dla matek które urodzą chore dziecko.
Przewodniczący – poinformował że to matki podejmują decyzję czy chcą urodzić chore dziecko.
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 uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Przecławiu
w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu i przyjęcia
statutu.
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 XXV/225/2017 w sprawie zmieniającej Uchwałę Rady
Miejskiej w Przecławiu w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przecławiu i przyjęcia statutu - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa
oraz wspólną realizację z Gminą Radomyśl Wielki projektu pn.”Odnawialne źródła
energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” – partnerstwo Gmin: Przecław
i Radomyśl Wielki.
Przewodniczący – poprosił Pana Edwarda Janusza Dybskiego – Zastępcę Burmistrza Przecławia
o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Edward Janusz Dybski – Zastępca Burmistrza Przecławia – omówił projekt uchwały.
Poinformował że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne aby móc złożyć wniosek
o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekt
parasolowy.
Projekt będzie dotyczył montażu instalacji OZE u mieszkańców Gmin Przecław i Radomyśl
Wielki.
Przedstawił obowiązki Lidera – Gminy Przecław i Partnera – Gminy Radomyśl Wielki w realizacji
projektu pn.”Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”
Nikt 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 zawarcie umowy
partnerstwa oraz wspólną realizację z Gminą Radomyśl Wielki projektu pn. „Odnawialne źródła
energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” – partnerstwo Gmin: Przecław i Radomyśl
Wielki.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXV/226/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy partnerstwa oraz wspólną realizację z Gminą Radomyśl Wielki projektu pn.”Odnawialne
źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” – partnerstwo Gmin: Przecław
i Radomyśl Wielki - stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Przecław”.
Przewodniczący – poprosił Pana Mariusza Barnasia – Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju
o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – omówił projekt uchwały.
Poinformował że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne aby móc złożyć wniosek
o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekt
parasolowy. Zmieniony PGN jest jednym z podstawowych załączników podczas ubiegania się
o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020.
W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy 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 XXV/227/2017 - w sprawie zmiany „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Przecław” - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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.
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Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omówił projekt uchwały.
Poinformował że Wydział Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego kwestionuje podjętą
uchwałę na ostatniej sesji 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.
Uzasadnia to w ten sposób iż Rada nie może ustalać minimalnych opłat za wynajem lub
dzierżawę pomieszczeń szkolnych.
Podkreślił że kwestie dotyczące zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz określenia
zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń a także
minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach dla których
organem prowadzącym jest gmina Przecław uregulowane zostaną stosownymi Zarządzeniami
Burmistrza Przecławia.
W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia 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 XXV/228/2017 - w sprawie uchylenia 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 - stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup części działki położonej
w Przecławiu 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 – omówił projekt uchwały.
Poinformował że jest to działka łącząca miejscowość Przecław z Błoniem. Działka ta zostanie
przeznaczona na drogę gminną.
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 Przecławiu gmina 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 XXV/229/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykup
części działki położonej w Przecławiu gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 14 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad 12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na 2017
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 Gminy
Przecław 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 XXV/230/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok. - stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 12 i przeszedł do realizacji pkt. 13.
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. Uchwała
dotyczy upoważnienia Burmistrza Przecławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 mln.
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXV/231/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Przecław na lata 2017 - 2027 - stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 13 i przeszedł do realizacji pkt. 14.
Ad 14.
Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – zabrał głos w sprawie skarg mieszkańców gminy Przecław na działalność
służby zdrowia w gminie Przecław. Poruszył kwestie ograniczeń w przyjęciach do lekarzy
w Ośrodku Zdrowia w Przecławiu.
Władysław Grzelak – Radny – wyraził opinię na temat dzisiejszej służby zdrowia.
Przewodniczący – zaproponował aby Radni złożyli petycje do Kierownika Ośrodka Zdrowia
w Przecławiu odnośnie jego działalności i ograniczeń w przyjęciach do lekarzy.
Poddał pod głosowanie wniosek o sporządzenie w/w petycji.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sporządzenie i złożenie petycji.
Władysław Grzelak – Radny – zadał pytanie kto jest odpowiedzialny za podanie informacji
odnośnie budżetu gminy Przecław na rok 2017 do tygodnika KORSO. Opublikowane informacje
wg Radnego Grzelaka są niepełne i nie odzwierciedlają budżetu w całości. Zwrócił uwagę na
wydatki dotyczące Administracji publicznej – Urzędu Miejskiego.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, że gmina nie ma wpływu na to co
publikuje tygodnik KORSO.
Poinformował że wydatki dotyczące Administracji publicznej tzn. Urzędu Miejskiego
uwzględniają wydatki zarówno Urzędu Miejskiego w Przecławiu jaki i np. wydatki na obsługę
szkół.
Dariusz Chmura – Radny – zadał pytanie odnośnie wykonania projektu budowlanego na
wykonanie Rozbudowy SP w Łączkach Brzeskich. Na jakim etapie jest projektowanie?
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że trwają prace nad projektem
technicznym, wystąpiono do gazownictwa o warunki przyłączeniowe.
Roman Gawryś – Radny – poruszył kwestie odśnieżania i utrzymania dróg gminnych w zimie.
Zwrócił uwagę że w tym roku odśnieżanie było niezadowalające. Należy rozważyć aby
odśnieżanie i utrzymanie dróg zima w przyszłym roku zlecić kilku firmom, gdyż ze względu na
wielkość gminy jeden wykonawca nie jest w stanie utrzymać dróg na wystarczającym,
zadowalającym poziomie.
Władysław Grzelak – Radny – zabrał głos odnośnie braku kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Łączki Brzeskie.
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Dariusz Chmura – Radny – poinformował, że trwają rozmowy z Burmistrzem Przecławia
odnośnie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łączki
Brzeskie.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos odnośnie nagrań z sesji i sporządzania
protokołu z przebiegu sesji.
Poinformował również iż w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na odśnieżanie ZGK
w Przecławiu posiadał rezerwy do wykonywania tej usługi.
Zbigniew Kipa – Radny – poparł Radnego Gawrysie odnośnie odśnieżania dróg w gminie
Przecław.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Sołectwa Tuszyma – zabrał głos w sprawie bezpańskich,
wałęsających się i padłych psów czy zwierząt. Zwrócił uwagę, że Sołtys nie jest w stanie
stwierdzić kto jest właścicielem danego zwierzęcia.
Zadał pytanie co to znaczy że „sołtys pełni funkcję pomocniczą”? Jaki zakres działań obejmuje
sołtysa?
Złożył wniosek o wykonanie drogi gminnej do mieszkańca Tuszymy, który w tym roku będzie
obchodził setne urodziny.
Przewodniczący – poinformował że obowiązki sołtysa zapisane są i wynikają ze Statutu
Sołectwa.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – zabrał głos w sprawie poruszonej przez Sołtysa Tuszymy odnośnie bezdomnych,
wałęsających się psów. Zobowiązał się do sprawdzenia przestrzegania procedur podczas
przyjmowania zgłoszeń o bezdomnym, wałęsającym czy padłym psie w swoim Wydziale.
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 XXV sesję Rady Miejskiej w
Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 13.50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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