PROTOKÓŁ NR XXVI/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 24 marca 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 XXVI 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 XXVI sesję Rady Miejskiej”. Następnie przywitał
przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda Wolanina, Zastępcę
Burmistrza Janusza Edwarda Dybskiego, Sekretarza Gminy Pana Janusza Krakowskiego,
Dyrektorów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli
oraz wszystkich przybyłych gości.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 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 wyrażenia zgody na wykup działki położonej w Dobryninie gmina Przecław, Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej w Przecławiu gmina Przecław
oraz Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu, nieruchomości
położonej w Przecławiu, obręb 67 Miasta Przecław, stanowiącej część działki 522/3, z
przeznaczeniem na zagospodarowanie i wybudowanie budynku z usługami gastronomicznymi.
W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie w/w zmian do
porządku obrad XXVI 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 14 radnych.
Za zmianą porządku posiedzenia głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada zmieniła porządek posiedzenia.
Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXVI 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 dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Przecławiu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Przecław na lata 2017 – 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na
terenie Tuszymy w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy
Przecław na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na
terenie Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu
Gminy Przecław na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Przecław w 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej
w Przecławiu, obręb 67 Miasto Przecław
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej
w Dobryninie, gmina Przecław.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej w
Przecławiu gmina Przecław.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej w
Dobryninie gmina Przecław.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu,
nieruchomości położonej w Przecławiu, obręb 67 Miasta Przecław, stanowiącej
część działki 522/3, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i wybudowanie
budynku z usługami gastronomicznymi
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przecław na
2017 rok.
15. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXVI 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 Tuszymy
w sprawie wykonania remontu drogi gminnej nr 1439 łączącej drogę 1465 z drogą 1416.
Przewodniczący odczytał pismo stanowiące 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 sesji Rady
Miejskiej.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu uczestniczyło 14 radnych.
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Za przyjęciem protokołu Nr XXV/2016 z dnia 17 lutego 2017 roku głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXV/2016 z dnia 17 lutego 2017 roku został przyjęty przez radnych
14 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego .

sieci

szkół

podstawowych

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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, jeden radny głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/232/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - stanowiącą załącznik nr 6 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Przecławiu.
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 likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Przecławiu.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/233/2017 w sprawie likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przecławiu - stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
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PRZEWODNICZĄCY OGŁOSIŁ 5 MINUT PRZERWY
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Przecław na lata 2017 - 2023.
Przewodniczący – oddał głos Panu Arturowi Kubica oraz Janowi Liniany przedstawicielom firmy
SWIG DELTA PARTNER aby dokonali podsumowania prac nad LPR Gminy Przecław na lata
2017 - 2023.
Artur Kubica i Jan Liniany – przedstawili podsumowanie prac nad LPR Gminy Przecław na lata
2017 – 2023 – prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący – zadał pytanie jaką wysokość dofinansowania będą mogły otrzymać projekty
ujęte w LPR?
Artur Kubica – poinformował że poziom dofinansowania będzie się kształtował od 85-100% w
zależności od rodzaju projektu.
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 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Przecław na lata 2017 – 2023.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/234/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 - 2023 - stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako
części budżetu Gminy Przecław na 2018 rok.
Przewodniczący – poprosił Pana Mariusza Barnasia – Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju
Gminy o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 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 przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu
Gminy Przecław na 2018 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw , nikt nie wstrzymał się od głosu.
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Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/235/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako
części budżetu Gminy Przecław na 2018 rok - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części
budżetu Gminy Przecław na 2018 rok.
Przewodniczący – poprosił Pana Mariusza Barnasia – Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju
Gminy o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – omówił projekt uchwały.
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 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy
Przecław na 2018 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/236/2017 w sprawie zmieniającej Uchwałę Rady
Miejskiej w Przecławiu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na
2018 rok - stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław
w 2017r.
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 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław w 2017r. jest to program który musi być
przyjmowany co roku. Uzyskał on pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Mielcu.
Władysław Grzelak – Radny – wyraził swoją opinię na temat ochrony zwierząt i przyrody.
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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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław w 2017r.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/237/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław
w 2017r. - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w
Przecławiu, obręb 67 Miasto 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.
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 nieodpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w Przecławiu, obręb 67 Miasto Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/238/2017 - w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości położonej w Przecławiu, obręb 67 Miasto Przecław - stanowiącą załącznik nr
13 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w
Dobryninie, 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.
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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 nieodpłatnego nabycia nieruchomości
położonej w Dobryninie, gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/239/2017 - w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości położonej w Dobryninie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 14 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup 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.
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.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/240/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykup
części działki położonej w Przecławiu gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 15 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej w
Dobryninie 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.
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 wykup działki położonej
w Dobryninie gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/241/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok. - stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 12 i przeszedł do realizacji pkt. 13.
Ad 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze
przetargu, nieruchomości położonej w Przecławiu, obręb 67 Miasto Przecław,
stanowiącej część działki 522/3 z przeznaczeniem na zagospodarowanie
i wybudowanie budynku z usługami gastronomicznymi.
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.
Władysław Grzelak – Radny – zadał pytanie kto wybuduje obiekt gastronomiczny.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – udzielił odpowiedzi Radnemu Grzelakowi. Poinformował że Gmina Przecław tylko
wydzierżawia teren natomiast zagospodarowanie i wybudowanie budynku z usługami
gastronomicznymi jest po stronie inwestora.
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 wydzierżawienia na czas nieoznaczony w
drodze przetargu, nieruchomości położonej w Przecławiu, obręb 67 Miasto Przecław,
stanowiącej część działki 522/3 z przeznaczeniem na zagospodarowanie i wybudowanie
budynku z usługami gastronomicznymi.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXV/242/2017 w sprawie wydzierżawienia na czas
nieoznaczony w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Przecławiu, obręb 67 Miasto
Przecław, stanowiącej część działki 522/3 z przeznaczeniem na zagospodarowanie i
wybudowanie budynku z usługami gastronomicznymi - stanowiącą załącznik nr 17 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 13 i przeszedł do realizacji pkt. 14.
Ad 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na 2017
rok.
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Przewodniczący – poprosił Panią Bożenę Dragan – Zastępcę Skarbnika Gminy o omówienie
i przedstawienie projektu uchwały.
Bożena Dragan – Zastępca Skarbnik Gminy - omawiając projekt uchwały uwzględniła
wprowadzone autopoprawki do projektu uchwały.
Władysław Grzelak – Radny – zapytał o koszt wykonania kanalizacji w miejscowości Podole.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że budowa kanalizacji w miejscowości
Podole jest to dokończenie rozpoczętej kilka lat temu inwestycji. Jest to element dużego
zadania pn. „Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu wraz z budową
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole Gmina Przecław”.
Wg kosztorysu inwestorskiego koszt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole wynosi
3 mln. zł. Rzeczywiste koszty poznamy 10 kwietnia – po otwarciu ofert.
Dotacja na budowę kanalizacji w miejscowości Podole wynosi ok 2 mln.
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 zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Przecław na 2017 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVI/243/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok. - stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 14 i przeszedł do realizacji pkt. 15.
Ad 15.
Wolne zapytania i wnioski.
Paweł Furman - Radny – zabrał głos w sprawie drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych
Państwa Kulpa, Słomba, Krasoń i Trzpis - zlokalizowanej przy ul. 3 Maja. Droga ta wymaga
remontu. Problemem jest własność drogi – część drogi należy do właściciela zamku. Zwrócił
się z prośbą o interwencję w tym temacie.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – poinformował Radnego Furmana iż właściciele drogi winni zwrócić się z wnioskiem
do urzędu o nieodpłatne przekazanie tych części nieruchomości, które zajęte są pod drogę
dojazdową.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – poinformował że na terenie Gminy zostaje uruchomiony
bezpłatny SMS-owy system informowania mieszkańców Gminy Przecław o sprawach
związanych z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzaniem
kryzysowym i ważnymi wydarzeniami, związanymi z Naszą Gminą. System będzie wysyłał m.in.
przypomnienia o zbliżających się terminach płatności podatków lokalnych i opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywozu śmieci. Ponadto usługa ta będzie
ostrzegała przed zagrożeniami i niekorzystnymi prognozami pogody. W jej ramach samorząd
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zapraszał będzie również do uczestnictwa w organizowanych uroczystościach, imprezach,
zebraniach czy konsultacjach społecznych.
Zwrócił się z prośbą aby Radni informowali mieszkańców o tym systemie.
Przewodniczący – przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30
kwietnia br.
Poinformował Radnych iż zgodnie ze stanowiskiem GIODO dla każdego radnego została
utworzona służbowa poczta elektroniczna.
Zwrócił się również z pytaniem czy Rada jest zgodna aby wystosować pismo do Starosty
Powiatu Mieleckiego w sprawie zaawansowania prac przy usunięciu osuwiska w miejscowości
Podole. Poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wystosowanie pisma w sprawie osuwiska.
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 XXVI sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 11:50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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