PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 25 maja 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 XXVIII 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 XXVIII sesję Rady Miejskiej”. Następnie
przywitał przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda
Wolanina, Zastępcę Burmistrza Pana Edwarda Janusza Dybskiego, Dyrektorów i Kierowników
Jednostek Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli.
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 3 do
protokołu. Przewodniczący poinformował, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza
o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady punktu o brzmieniu – Podjęcie uchwały w
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy. W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad XXVIII sesji Rady punkt „Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy”.
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 14
radnych.
Za wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt „Podjęcie uchwały w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy”
głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada poszerzyła porządek posiedzenia o punkty „Podjęcie uchwały w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy”, które będą
rozpatrywane w pkt. 6 „nowego”, przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXVIII sesji:
Część I robocza godz. 10:00
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. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Przecław na lata 2017 - 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Przecław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kiełkowie,
gmina Przecław.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położnej w Tuszymie,
gmina Przecław.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dobryninie,
gmina Przecław.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przecław na
rok 2017.
11. Wolne zapytania i wnioski.

Część II uroczysta godz. 11:55
1. Otwarcie uroczystej sesji Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Przecławiu – powitanie zaproszonych gości.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Część artystyczna – występ Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław.
4. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXVIII 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 – poinformował że do Rady nie wpłynęły żadne pisma.
Nikt nie złożył wniosku.
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.
Głos zabrał Radny Grzelak.
Władysław Grzelak – Radny – wg Radnego Grzelaka protokół z poprzedniej sesji nie
odzwierciedla przebiegu ostatniej sesji.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu uczestniczyło 14 radnych.
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Za przyjęciem protokołu Nr XXVII/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku głosowało 12
radnych, jeden radny głosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXVII/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku został przyjęty przez
radnych 12 głosami „za”.
Ad 3.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2016.
Przewodniczący – poprosił Pana Mariusza Barnasia – Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju
Gminy o omówienie i przedstawienie sprawozdania.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – omawiając sprawozdanie
poinformował, że w 2016 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert złożonych zostało 25
ofert.
Do realizacji przyjęto 24 oferty na łączną kwotę dotacji 59 772,59 zł. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad Sprawozdaniem z realizacji
Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 Przewodniczący zamknął pkt 3 i
przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Przecław na lata 2017 - 2023.
Przewodniczący – poprosił Pana Mariusza Barnasia – Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju
Gminy o omówienie i przedstawienie projektu uchwały. Uchwałę uwzględniająca poprawki
Radni otrzymali przed sesją.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – omawiając projekt uchwały
poinformował, że zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 –
2023 związana jest z oceną wniosku i uwagami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego do przedmiotowego programu.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 XXVIII/249/2017 zmieniającą Uchwałę w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 - 2023- stanowiącą
załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Przecław.
Przewodniczący – poprosił Panią Renatę Ozimek – Dyrektora Wydziału Podatków, Opłat i
Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Gruntami – omawiając
projekt uchwały poinformowała, że zmiana Regulaminu podyktowana jest obowiązkiem
dostosowania obowiązującego aktu prawa miejscowego do Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
Piotr Grochowina – Radny – zapytał kto poniesie koszty zakupu nowych pojemników, które
będą obowiązywać od 1 stycznia 2017r.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Gruntami – udzielając
odpowiedzi Radnemu Grochowinie poinformowała, że koszt zakupu nowych pojemników na
terenie nieruchomości zamieszkałych pokrywa firma odbierająca odpady komunalne na terenie
gminy. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw czy innych instytucji koszt zakupu pojemników
jest po stronie właściciela.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 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 XXVIII/250/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław - stanowiącą załącznik nr 6 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Przewodniczący – poprosił Panią Renatę Ozimek – Dyrektora Wydziału Podatków, Opłat i
Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Gruntami – omawiając
projekt uchwały poinformowała że uchwała dotyczy głównie przedsiębiorców i instytucje.
Dodała że Gmina Przecław może kontrolować podmioty na terenie gminy czy mają podpisane
umowy na odbiór nieczystości. W momencie stwierdzenia iż dany podmiot nie posiada takiej
umowy wydana zostanie decyzja, która określi wysokość opłaty uwzględniając górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Tadeusz Kudła – Sołtys Łączek Brzeskich – zapytał czy na terenie cmentarzy również będzie
selektywna zbiórka odpadów.
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Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Gruntami – udzielając
odpowiedzi sołtysowi poinformowała, że właścicielem cmentarzy są poszczególne parafie i to
na nich ciąży obowiązek dostosowania nieruchomości do zapisów Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Przecław. To również parafie poniosą koszty zakupu
odpowiednich pojemników.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
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 XXVIII/251/2017 w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - stanowiącą załącznik nr
7 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kiełkowie, 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 przedmiotowa nieruchomość została
zajęta na przepompownię ścieków.
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 nabycia nieruchomości położonej w
Kiełkowie, 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 XXVIII/252/2017 - w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Kiełkowie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Tuszymie, gmina
Przecław.
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 przedmiotowa nieruchomość zostanie
przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.
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 nabycia nieruchomości położonej w
Tuszymie, 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 XXVIII/253/2017 - w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Tuszymie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie 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. Poinformował że przedmiotowa nieruchomość zostanie
przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.
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 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 XXVIII/254/2017 - w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Dobryninie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
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.
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Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy - omawiając projekt uchwały uwzględniła wprowadzone
autopoprawki do projektu uchwały.
Piotr Grochowina – Radny – zapytał czego dotyczą przeniesienia w Dz. 926 Kultura Fizyczna z
wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – odpowiedziała że musi to sprawdzić.
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
Budżetowej 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 XXVIII/255/2017 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na 2017 rok - stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11.
Wolne zapytania i wnioski.
Tadeusz Kopera – Radny – złożył wniosek formalny aby Rada wystąpiła do Starosty Powiatu
Mieleckiego z petycją o zintensyfikowanie działań przy osuwisku w miejscowości Podole.
Przedstawił treść petycji.
Andrzej Pietrzycki – Sołtys Podola – poparł wniosek Radnego Kopery.
Joanna Kwaśniowska – Radna – zwróciła się z prośbą o dopilnowanie kwestii ważności
projektów budowlanych na budowę chodników w miejscowości Kiełków.
Piotr Grochowina - Radny – podziękował za wykonanie mostku do P. Ziomka.
Zabrał głos w sprawie remontu dróg gminnych. Zwrócił się z prośbą aby dopilnować
Wykonawcę - aby prace były wykonywane w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Władysław Grzelak – Radny – zwrócił się z prośbą - aby z związku z tym że w tym roku nie ma
możliwości wykonania chodnika przy SP w Łączkach Brzeskich - to aby ująć budowę chodnika
w przyszłorocznym budżecie gminy Przecław.
Edward Janusz Dybski – Zastępca Burmistrza – poinformował że w chwili obecnej na terenie
Gminy trwają prace remontowe dróg gminnych. Wykonawca jest solidny i rzetelny. Remonty
wykonywane są na drogach gdzie są ubytki.
Przewodniczący – złożył wniosek aby wykonać remont drogi przy SP w Tuszymie.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że w najbliższym czasie będzie
przeprowadzona przebudowa drogi przy SP w Tuszymie wraz z budową dwóch progów
zwalniających z kostki.
Koszt budowy tego odcinka to ok 150 tys. brutto.
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Drugą drogą konieczną do wykonania w najbliższym czasie jest droga do nowej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Błonie. Droga ta została zniszczona w 2010 roku w czasie
gwałtownych opadów deszczu.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Tuszymy – zwrócił się z prośbą aby istniejące progi przy SP w
Tuszymie przenieść w inne miejsce np. na chodnik.
Władysław Grzelak – Radny – wg Radnego Grzelaka wykonywanie nawierzchni drogi na
odcinku gdzie nie ma przydrożnych rowów jest bez sensu.
Zbigniew Kipa – Radny – przypomniał pismo mieszkańców Rzemienia w sprawie remontu drogi
obok pętli. Dodał aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić wykonanie tej drogi.
Edward Janusz Dybski – Zastępca Burmistrza – zabrał głos w sprawie remontu dróg.
Remont drogi w Rzemieniu będzie finansowany po części z Funduszu Sołeckiego.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – zabrał głos w sprawie budowy chodnika w Łączkach Brzeskich. Poinformował że w
najbliższym czasie planowana jest wizja lokalna w sołectwie z udziałem przedstawicieli
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
Odnośnie ważności projektów w Kiełkowie poinformował Radę, że to Powiatowy Zarząd Dróg
w Mielcu jest odpowiedzialny za ważność projektów. Gmina Przecław nie posiada żadnych
projektów na budowę chodników w miejscowości Kiełków.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – poinformował że
Stowarzyszenie Automobilklub Mielecki na terenie Gminy Przecław przeprowadzi Rajd
Samochodowy o Puchar Burmistrza Przecławia.
Przekazał informację odnośnie utrudnień w ruchu drogowym.
Przypomniał kalendarz imprez na najbliższy miesiąc.
Dariusz Chmura – Radny – zabrał głos w sprawie budowy chodnika w Łączkach Brzeskich.
Poinformował o terminie wizji lokalnej.
Zaprosił wszystkich na Piknik Rodzinny który odbędzie się 28 maja 2017r.
Podziękował Panu Maciejowi Jemioło za pomoc przy tworzeniu Akademii Piłkarskiej w Łączkach
Brzeskich.
Podziękował również za nową inicjatywę LKS TEAM Przecław jaką jest turniej firm.
Ryszard Wolanin – Burmistrz – przypomniał o możliwości finansowania remontu dróg z
Funduszu Sołeckiego danej miejscowości i planie prowadzenia świetlic przez Stowarzyszenia.
Wspomniał o budżecie obywatelskim miejscowości Tuszyma i Przecław oraz możliwości
podejmowania decyzji przez mieszkańców tych miejscowości.
Dodał iż każda impreza gminna jest imprezą nas wszystkich i to na Radnych ciąży obowiązek
uczestnictwa w tych wydarzeniach.
Poinformował że od 1 maja OSP Kiełków jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Zaprosił wszystkich na część uroczystą sesji.
Nikt więcej nie zabierał głosu.

8

Na tym zakończono punkt 10.
Część uroczysta sesji:
Uroczystą część sesji rozpoczęto od wysłuchania o godz. 12:00 Hejnału Przecławia.
Następnie odśpiewano Hymn Polski.
Otwarcia uroczystej sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Przecławiu Pan Zenon
Krawczyk, który przypomniał wszystkim historię samorządu.
Następnie członek Młodzieżowej Rady przybliżył genezę Hejnału Przecławia.
Głos zabrał również Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin który odniósł się idei
samorządności.
Elżbieta Augustyn – Gruszka dokonała prezentacji sztandarów szkół i OSP z terenu Gminy
Przecław.
Sesję zakończył koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXVIII sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 13.35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk

9

