PROTOKÓŁ NR XXVII/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 28 kwietnia 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 oraz sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli wg listy obecności
stanowiącej załączniki Nr 2 do protokołu.
Obrady XXVII 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 XXVII sesję Rady Miejskiej”. Następnie
przywitał przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda
Wolanina, Zastępcę Burmistrza Pana Edwarda Janusza Dybskiego, Sekretarza Gminy Pana
Janusza Krakowskiego, Skarbnika Gminy Panią Joannę Krzempek, Dyrektorów i Kierowników
Jednostek Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz pracowników Urzędu
Miejskiego.
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 3 do
protokołu. Przewodniczący poinformował, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza
o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady punktów o brzmieniu – Sprawozdanie z
działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Przecławiu za rok 2016 oraz Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Przecław wg stanu
na rok 2016. W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad XXVII sesji Rady punkt „Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Przecławiu za rok 2016” oraz
„Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Przecław wg stanu na rok 2016”.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o poszerzenie porządku obrad
o w/w punkty:
W głosowaniu nad poszerzeniem porządku posiedzenia o w/w punkty wzięło udział 12
radnych.
Za wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt „Sprawozdanie z działalności
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Przecławiu za rok 2016” oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Przecław wg stanu
na rok 2016” głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada poszerzyła porządek posiedzenia o punkty „Sprawozdanie z działalności Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Przecławiu za rok
2016” oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Przecław wg stanu na rok 2016”, które
będą rozpatrywane w pkt. 5 i 6 „nowego”, przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXVII sesji:
1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Biały Bór do „Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biały Bór.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Przecławiu za rok 2016.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Przecław wg stanu na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przecław na
2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
10. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXVII 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 Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu odnośnie budowy
chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie – Nagoszyn w m. Łączki Brzeskie
na odcinku o długości ok. 550m z którego wynika iż koszt budowy chodnika przy krawędzi
jezdni drogi powiatowej z wykonaniem poszerzenia istniejącej jezdni wraz z nakładką asfaltową
na całej szerokości jezdni wynosi 605 000 zł, a nie jak wcześniej szacowano ok. 60 000 zł –
pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący – odczytał również pismo Starosty Powiatu Mieleckiego odnośnie
zabezpieczenia czynnego osuwiska zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 184R w
miejscowości Podole. Starosta poinformował, iż w chwili obecnej zostało zlecone wykonanie
karty dokumentacji osuwiska w ramach prac służby geologicznej przez Państwowy Instytut
Geologiczny – pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Władysław Grzelak – Radny – zabrał głos w sprawie zabezpieczonych środków w budżecie
Gminy Przecław na budowę chodnika w miejscowości Łączki Brzeskie. Dodał że za
zabezpieczoną kwotę będzie można wykonać tylko ok. 100m chodnika.
Piotr Grochowina – Radny – zapytał kiedy będą wykonywane remonty dróg gminnych w
miejscowości Tuszyma. Dodał iż dogi w wielu miejscach są w bardzo złym stanie i wymagają
natychmiastowego remontu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz – poinformował o fakcie iż Pan Józef Ziomek – Sołtys sołectwa
Biały Bór złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa.
W związku z tą informacją rozpoczynają się procedury wyboru „nowego” sołtysa.
Udzielił również odpowiedzi Radnemu Grochowinie – zlecono już prace i czekamy na
„remonter”, który wykona naprawę dróg gminnych. Poinformował również że droga obok SP
w Tuszymie przejdzie gruntowna naprawę – z podbudową i nową nawierzchnią oraz progiem
zwalniającym.
Droga asfaltowa zostanie wykonana również do oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie.
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Odniósł się również do pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu odnośnie budowy chodnika
w Łączkach Brzeskich. Dodał iż przedmiotowy chodnika oraz jak wynika z pisma wykonanie
poszerzenia istniejącej jezdni wraz z nakładką asfaltową na całej szerokości jezdni jest w
kompetencji Powiatu a nie Gminy.
Dariusz Chmura – Radny – poinformował iż niezrozumiała jest zmiana stanowiska Powiatu
odnośnie budowy chodnika w Łączkach Brzeskich. Wcześniejszy projekt budowy chodnika
obejmował budowę chodnika za rowem i wynosił ok 60 tys. zł.
Za pośrednictwem Radnych Powiatowych, Burmistrza Przecławia oraz Sołtysa zwrócił się do
Zarządu Dróg Powiatowych o przeprowadzenie wizji lokalnej w sprawie budowy tegoż
chodnika, a także o przedstawienie przyczyn zmiany sposobu budowy chodnika i
dziesięciokrotnego wzrostu kosztów przy tej inwestycji.
Władysław Grzelak – Radny – dodał iż droga przy planowanym chodniku powinna zostać już
dawno naprawiona, ponieważ została zniszczona przez intensywne opady deszczu oraz
podtopienia.
Dodał iż w Łączkach Brzeskich nie były wykonywane remonty dróg zniszczonych przez
intensywne opady deszczu oraz podtopienia.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – poinformował Radnego Grzelaka, iż ta droga jest drogą powiatową i to Powiat
powinien wykonać naprawę tej drogi a nie Gmina.
Ryszard Wolanin – Burmistrz – poinformował Radnych że gdy drogi gminne ulegną zniszczeniu
w skutek intensywnych opadów deszczu, podtopień czy powodzi Gmina stara się o środki z
Budżetu Państwa z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk powodzi i przeznacza je
zgodnie z celem na drogi gminne. Nie można ich przeznaczyć na inny cel – jak sugeruje Radny
Grzelak – na remont drogi powiatowej. O środki na remont drogi powiatowej powinien starać
się Powiat Mielecki.
Dodał również, że w Łączkach Brzeskich zostały wykonane przebudowy dróg ze środków
powodziowych, które zostały zniszczone w skutek intensywnych opadów deszczu, podtopień
czy powodzi.
Władysław Grzelak – Radny – zapytał kto dokonywał wyceny chodnika. Skąd koszt 60 tys. zł.
Dariusz Chmura – Radny – poinformował że to Powiat dokonał wyceny chodnika z którego
wynikało iż koszt jego budowy wynosi ok. 60 tys. zł. Gmina Przecław zabezpieczyła w budżecie
35 tys. z przeznaczeniem – 30 tys. budowa chodnika i 5 tys. odnowienie projektu budowlanego.
Powiat miał również zabezpieczyć 30 tys. zł.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – przypomniała Radnemu Grzelakowi o tym iż Gmina
Przecław trzy lata inwestowała w Potok Nowy w Łączkach Brzeskich aby zapobiegać
podtopieniom.
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.
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Za przyjęciem protokołu Nr XXVI/2017 z dnia 24 marca 2017 roku głosowało 12 radnych,
nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXVI/2017 z dnia 24 marca 2017 roku został przyjęty przez radnych
12 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Biały Bór do „Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.
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 – omawiając projekt uchwały
poinformował, że o pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego
w 2017 roku na realizację zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi mogą
ubiegać się Gminy, które zgłoszą sołectwo do udziału w Programie. Zgłoszenie wymaga
podjęcia stosownej uchwały Rady.
Do tej pory w PPOW udział brało sołectwo Łączki Brzeskie.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Biały Bór do
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi lata 2017 – 2020”.
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 XXVII/244/2017 w sprawie przyjęcia sołectwa Biały Bór
do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi lata 2017 – 2020”.- stanowiącą załącznik nr 6
do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biały Bór .
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały. Dodał iż aktualna Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi jest podstawą do realizacji zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy
Wsi na lata 2017 – 2020 i stanowi załącznik do wniosku o pomoc finansową z Budżetu
Województwa Podkarpackiego.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Biały Bór do
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi lata 2017 – 2020”.
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 XXVII/245/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Biały Bór - stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
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Roman Gawryś – Radny – podziękował za jednomyślność w głosowaniu w sprawie przyjęcia
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biały Bór.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Przecławiu za rok 2016.

ds.

Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przecławiu o przedstawienie sprawozdania.
Lucjan Łazarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu – przedstawił
sprawozdanie - stanowiące załącznik nr 8 do protokołu
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Przecław wg stanu na rok 2016.
Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przecławiu o przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
Lucjan Łazarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu – przedstawił
ocenę zasobów pomocy społecznej - stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
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 więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na 2017 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 XXVII/246/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
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Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie
i przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – omówiła i przedstawiła 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 uaktualnienia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVII/247/2017 w sprawie uaktualnienia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Przecław - stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – omówiła i przedstawiła projekt uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, jeden radny głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXVII/248/2017 - w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Wolne zapytania i wnioski.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przedstawił inwestycje drogowe, które w ostatnim
czasie były realizowane w miejscowości Łączki Brzeskie.
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1. Remont parkingu przy drodze gminnej nr 103514 w miejscowości Łączki Brzeskie.
(obok kościoła) – wartość robót 30 000,00 zł,
2. Remont drogi gminnej nr 103513 (w ramach projektu Poprawa układu
komunikacyjnego na terenie sołectw gminy Przecław) – wartość robót 509 296,32 zł –
dofinansowanie z UE – rok 2010
3. Remont drogi gminnej nr ew. gr. 216/1 w km lokalnych 0+600,00 do 0+903 w
miejscowości Łączki Brzeskie – wartość robót 59 864,22 zł – dotacja z budżetu Państwa
– rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk powodzi – rok 2012,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 103514 w miejscowości Wylów i Łączki Brzeskie w km
0+000 – 0+800 – wartość robót 97 034,09 zł - dotacja z budżetu Państwa – rezerwa
celowa na usuwanie skutków klęsk powodzi – rok 2014,
5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 183 Łączki Brzeskie - Nagoszyn w km
1+145 ÷ 1+614 odc. o długości 469 m w miejscowości Łączki Brzeskie – wartość robót
213 695,16 zł – dotacja do Powiatu – rok 2012,
6. Przebudowa drogi gminnej nr ew. gr. 263, 64/3 w miejscowości Łączki Brzeskie na
odcinku o dł. 998m – wartość robót 144 641,04 zł – budżet gminy – rok 2014
7. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2590 w miejscowości Łączki Brzeskie – wartość
robót 22 907,52 zł – budżet gminy i Fundusz Sołecki Łączek Brzeskich – rok 2016.
8. Budowa parkingu przy drodze gminnej nr ew. 1467 w Łączkach Brzeskich (przy szkole
podstawowej) wartość robót – 29 520,00 zł, budżet gminy – rok 2015.
Całość inwestycji w tym okresie to ponad 1 100 000, zł.
Władysław Grzelak – Radny – odniósł się do wypowiedzi Burmistrza – dodając że w innych
miejscowościach inwestycje drogowe również były wykonywane, a wartość tych inwestycji
przewyższa kwotę przeznaczona na remonty dróg w Łączkach Brzeskich.
Przewodniczący – dodał że również w Łączkach Brzeskich były remontowane drogi ze środków
powodziowych.
Tadeusz Kopera – Radny – zapytał na jakim etapie jest projekt dotyczący Odnawialnych Źródeł
Energii w Gminie Przecław.
Andrzej Pietrzycki – Sołtys Podola – zapytał kto naprawi drogę zniszczona podczas budowy
kanalizacji w miejscowości Podole.
Ryszard Wolanin – Burmistrz – poinformował że w chwili obecnej trwa procedura sprawdzania
wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim.
Udzielił odpowiedzi sołtysowi Podola – iż drogi zniszczone podczas budowy kanalizacji naprawi
Wykonawca kanalizacji.
Przewodniczący – poinformował że 25 maja będzie obchodzone Święto Samorządu
Terytorialnego – połączone z uroczystą sesją na przecławskim Rynku.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 10.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXVII sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 11.35.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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