PROTOKÓŁ NR XXXI/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
29 sierpnia 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.
Obrady XXXI 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 XXXI 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 oraz zaproszonych 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 3 do
protokołu.
Przewodniczący poinformował, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza
o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady punktów o brzmieniu – Podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia poręczeń i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce
komunalnej „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w
Przecławiu oraz Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław
na lata 2017 - 2026. W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie
do porządku obrad XXXI sesji Rady punktów „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczeń
i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce komunalnej „Dwa Brzegi”
Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu” oraz „Podjęcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2017 – 2026”.
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
udzielenia poręczeń i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce komunalnej
„Dwa Brzegi” Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu” oraz
„Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2017
– 2026” 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 udzielenia
poręczeń i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce komunalnej „Dwa Brzegi”
Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu” oraz „Podjęcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2017 – 2026” które będą
rozpatrywane w pkt. 16 i 17 „nowego”, przedstawionego porządku obrad.
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Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXXI sesji:
1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przecław oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim
i Gminami Powiatu Mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji
przedsięwzięcia pn.: „System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie
Powiatu Mieleckiego”
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości
położonej w Dobryninie, gmina Przecław – dot. dz. nr 703.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości
położonej w Dobryninie, gmina Przecław – dot. dz. nr 277, 276/2, 275 i 274.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości
położonej w Tuszymie, gmina Przecław.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości
położonych w Białym Borze, gmina Przecław.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy
Przecław prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
Przecławiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulic na terenie miasta
Przecław.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Przecławia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczeń i gwarancji spłaty „kredytu w
rachunku bieżącym” spółce komunalnej „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław
na lata 2017 – 2026.
18. Wolne zapytania i wnioski
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej przyjęty został jednogłośnie przez Radnych.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
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Ad 1.
Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu
Pisma
Przewodniczący – poinformował że do Rady nie wpłynęło żadne pismo.
Pytania i wnioski
Piotr Grochowina – Radny – zapytał, kiedy będzie realizowane zadanie dotyczące budowy
oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuszyma, które jest zaplanowane do wykonania w
ramach budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego na rok bieżący.
Stanisław Moździoch – Radny – złożył wniosek, aby uwzględnić w budżecie gminy Przecław –
budowę chodnika od pętli autobusowej do Osiedla Rzochów w miejscowości Rzemień.
Joanna Kwaśniowska – Radna – skierowała pytanie do Pana Macieja Jemioło odnośnie
projektów budowlanych na budowę chodników w miejscowości Kiełków. Radna Kwaśniowska
zwróciła się do Pana Jemioło z pytaniem gdzie fizycznie znajdują się projekty budowlane na
budowę chodników w miejscowości Kiełków.
Złożyła również wniosek o wykonanie przy drodze powiatowej przy SP w Kiełkowie progu
zwalniającego i lustra.
Poinformowała również, iż mieszkańcy Kiełkowa zwracają się z prośbą o wykonanie chodnika
w miejscowości Kiełków.
Radna dodała że rozmawiała ze Starostą Powiatu Mieleckiego w sprawie budowy chodnika w
Kiełkowie. Starosta poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami budowa chodników
przeprowadzana jest z 50% wkładem gmin, w której będzie realizowana inwestycja.
Przypomniała również, że zwrot środków na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków miał być
przeznaczony na budowę chodników i dróg.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – udzielił odpowiedzi Radnemu Grochowinie.
Poinformował Radnego, iż zarówno budżet obywatelski jak i fundusz sołecki wydatkowany jest
do 31 grudnia danego roku. Zapewnił, że zadania zostaną zrealizowane w całości. W chwili
obecnej trwają przygotowania do procedury przetargowej na budowę oświetlenia ulicznego w
gminie Przecław.
Poinformował Radnego Moździocha, że w chwili obecnej gmina nie posiada dokumentacji
technicznej na wykonanie tego chodnika.
Udzielił odpowiedzi również Radnej Kwaśniewskiej. Poinformował że budowa chodników przy
drogach powiatowej to zadanie własne powiatu. Gmina może wspierać takie zadania, ale nie
ma przeszkód aby powiat w 100% sfinansował taką inwestycję.
W przyszłorocznym budżecie gminy Przecław zostaną zaplanowane środki na budowę
chodników i dróg gminnych. Należy również uwzględniać takie zadania w budżecie
obywatelskim jak i funduszu sołeckim.
Progu zwalniającego nie można montować na trasach ciągłej komunikacji autobusowej.
Natomiast aby lustro spełniało swoje funkcje musi odpowiednie parametry.
Joanna Kwaśniowska – Radna – zwróciła się z prośbą aby wstawić chociaż znak ograniczający
prędkość.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że to zadanie Starosty.
Nikt inny nie zadał pytania ani nie złożył wniosku.
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Ad 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Przecławiu (XXIX i
XXX).
Przewodniczący – zabierając głos w sprawie przyjęcia protokołów z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej, zwrócił się z zapytaniem, kto jest za przyjęciem protokołów z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu uczestniczyło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XXIX/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku głosowało 14
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Za przyjęciem protokołu Nr XXX/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku głosowało 14
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXIX/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku i Nr XXX/2017 z dnia
29 czerwca 2017 roku został przyjęty przez radnych 14 głosami „za”.
Ad 3.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przecław oraz
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.
Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi Przecławia.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, iż zgodnie z ustawą o finansach
publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze.
Bożena Dragan – Zastępca Skarbnik Gminy - przedstawiła informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy Przecław oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2017r.
Przedstawiła realizację dochodów i wydatków gminy Przecław w poszczególnych działach.
Poinformowała że:
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 52 603 995,90 zł
2. Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 wynosi 29 047 792,59 zł
3. Dochody wykonane zostały w 55,22%
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 52 849 330,90 zł
5. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 wynosi 26 101 106,98 zł
6. Wydatki wykonane zostały w 49,39 %.
Nikt nie miał pytań do przedstawionej informacji.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu Przewodniczący przeszedł do realizacji pkt. 4
porządku obrad.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i
Gminami
Powiatu
Mieleckiego
porozumienia
dotyczącego
realizacji
przedsięwzięcia pn. „System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie
Powiatu Mieleckiego”.
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Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – oddał głos Dariuszowi Darłakowi, aby przedstawił
informacje o Systemie Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Poinformował, że koszt systemu
to ok 5 zł od 1 mieszkańca – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Dodał iż jest to wstępne porozumienie.
Dariusz Darłak – przedstawił zintegrowany system powiadamiania i ostrzegania.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, że w chwili obecnej MSWiA
opracowuje projekt ustawy o systemie alarmowania ludności o zagrożeniach. Z projektu tego
wynika, iż Wojewodowie zostaną zobowiązani do zmodernizowania systemu informowania,
ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, którego podstawowym elementem będą
syreny alarmowe.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Tuszymy – zapytał co z dotychczasowym systemami które są w
posiadaniu OSP.
Marcin Cieśla – Radny – wyraził swoją opinię na temat tego systemu. Poinformował że prace
Starostwa nad tym systemem trwają już kilka lat. Wskazał zalety nowego systemu m.in.
komunikaty głosowe.
Zapytał o koszt obsługi systemu i konserwacji oraz czy gmina będzie miała wpływ na treść
komunikatów jakie będą wysyłane przez system.
Podzielił się refleksją iż znów na samorządy spadną koszty utrzymania sytemu.
Władysław Grzelak – Radny – zapytał czy system powiadamiania będzie obejmował wszystkich
mieszkańców całej gminy.
Czy syreny będą tak zlokalizowane aby każdy mieszkaniec był powiadamiany.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, że na terenie gminy funkcjonuje
sprawny system ostrzegania – jest to system selektywnego powiadamiania.
Zaletą nowego systemu są sygnały głosowe. Na terenie gminy Przecław będą dwa nowe
miejsca gdzie będą znajdowały się syreny – Dąbie i Wylów. Jest to system nowoczesny i
spełniający oczekiwania.
Przewodniczący – przedstawił treść uchwały.
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 wyrażenia zgody na
zawarcie z Powiatem Mieleckim i Gminami Powiatu Mieleckiego porozumienia dotyczącego
realizacji przedsięwzięcia pn. „System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu
Mieleckiego”.
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 XXXI/268/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z Powiatem Mieleckim i Gminami Powiatu Mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji
przedsięwzięcia pn. „System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu
Mieleckiego” - stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
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Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej
w Dobryninie, gmina Przecław – dot. dz. 703.
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 zabrał 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 wyrażenia zgody na wykup 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 XXXI/269/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wykup
nieruchomości położonej w Dobryninie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 6 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonych
w Dobryninie, gmina Przecław – dot. dz. 277, 276/2, 275 i 274.
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 przedmiotowe nieruchomości zostaną
przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.
Nikt nie zabrał 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 wyrażenia zgody na wykup nieruchomości
położonych 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 XXXI/270/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wykup
nieruchomości położonej w Dobryninie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 7 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
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Ad 7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup 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.
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 więcej nie zabrał 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 wyrażenia zgody na wykup
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 XXXI/271/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wykup
nieruchomości położonej w Tuszymie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 23 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej
w Białym Borze, 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 przedmiotowe nieruchomości zostaną
przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.
Roman Gawryś – Radny – zapytał o lokalizację działki.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – udzielił odpowiedzi Radnemu informując że jest to droga do P. Skiby.
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 wyrażenia zgody na wykup
nieruchomości położonej w Białym Borze, 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.
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Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXI/272/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wykup
nieruchomości położonej w Białym Borze, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 9 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup na rzecz gminy Przecław
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Przecławiu.
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 iż nieruchomość ta zostanie przeznaczona
na budowę chodnika do placu targowego.
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 wyrażenia zgody na wykup na rzecz gminy
Przecław prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 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 XXXI/273/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wykup
na rzecz gminy Przecław prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
Przecławiu - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulic położonych na terenie
miasta Przecław.
Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, że zmiany nazwy ulic dokonywane
są w celu uporządkowania ulic na planie miasta. Poprawione zostanie bezpieczeństwo
mieszkańców. Ułatwi to dojazd m.in. służbom ratunkowym.
Zmianę nazw ulic poprzedziły konsultacje z mieszkańcami.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omówił projekt uchwały uwzględniając autopoprawki.
Przewodniczący – przedstawił treść uchwały
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
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W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulic położonych na
terenie miasta Przecław.
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 XXXI/274/2017 - w sprawie zmiany nazwy części ulic
położonych na terenie miasta Przecław - stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic położonych na terenie miasta
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.
Przewodniczący – przedstawił treść 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 nadania nazwy ulic położonych na terenie
miasta Przecław.
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 XXXI/275/2017 - w sprawie nadania nazwy ulic
położonych na terenie miasta Przecław - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Marcin Cieśla – Radny – zwrócił uwagę na nazewnictwo Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie
zmiany nazwy części ulic położonych na terenie miasta Przecław oraz w sprawie nadania nazwy
ulic położonych na terenie miasta Przecław.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej.
Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował iż przedmiotowa uchwała ma związek
z otwarciem Jarmarku Przecławskiego. Zwolnienie ma być zachętą dla sprzedających.
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Przewodniczący – przedstawił treść uchwały.
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 XXXI/276/2017 - w sprawie wprowadzenia zwolnienia z
opłaty targowej - stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 12 i przeszedł do realizacji pkt. 13.
Ad 13.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący – przedstawił treść 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 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa, wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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 XXXI/277/2017 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso - stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 13 i przeszedł do realizacji pkt. 14.
PRZEWODNICZĄCY I BURMISTRZ PODZIĘKOWALI RADNEMU TADEUSZOWI
KOPERZE I SOŁTYSOWI ANDRZEJOWI PIETRZYCKIEMU ZA ZORGANIZOWANIE
TEGOROCZNYCH DOŻYNEK GMINNYCH
PRZEWODNICZĄCY OGŁOSIŁ 30 MINUT PRZERWY
Ad 14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi Przecławia.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, że jest to konsekwencja rozmów z
władzami powiatu. Koszt budowy chodnika w Łączkach Brzeskich wynosi ok 200 tys. zł. W
styczniu Rada podjęła uchwałę o przyznaniu pomocy dla powiatu na budowę chodnika w
wysokości 35 tys. zł. W chwili obecnej zwiększa się pomoc o 65 tys. zł.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
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W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
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 XXXI/278/2017 - w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie - stanowiącą
załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 14 i przeszedł do realizacji pkt. 15.
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok
2017.
Przewodniczący – poprosił Panią Bożenę Dragan – Zastępcę Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Bożena Dragan – Zastępca Skarbnika Gminy - omawiając projekt uchwały uwzględniła
wprowadzone autopoprawki do projektu uchwały.
Władysław Grzelak – Radny – zapytał gdzie zlokalizowana jest droga w Tuszymie, która będzie
modernizowana w ramach zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie Tuszyma”
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – udzielił odpowiedzi Radnemu Grzelakowi.
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 XXXI/279/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok - stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 15 i przeszedł do realizacji pkt. 16.
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia i gwarancji spłaty „kredytu
w rachunku bieżącym” spółce komunalnej „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu.
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Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że podjęcie tej uchwały zapewni
płynność finansową Spółce. Gmina jako właściciel zobowiązana jest do udzielenia pomocy
Spółce.
Spółka w chwili obecnej jest w trudnej sytuacji finansowej. W związku z obsługiwaniem
nierentownych linii Spółka zmuszona została do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
Przewodniczący – odczytał treść 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 udzielenia poręczenia
i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce komunalnej „Dwa Brzegi”
Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXI/280/2017 w sprawie udzielenia poręczenia
i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce komunalnej „Dwa Brzegi”
Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu - stanowiącą załącznik
nr 17 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 16 i przeszedł do realizacji pkt. 17.
Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na
lata 2017 - 2026.
Przewodniczący – poprosił Panią Bożenę Dragan – Zastępcę Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Bożena Dragan – Zastępca Skarbnika Gminy - omówiła 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2017 - 2026.
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 XXXI/281/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przecław na lata 2017 - 2026 - stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 17 i przeszedł do realizacji pkt. 18.
Ad 18.
Wolne zapytania i wnioski.
12

Dariusz Chmura – Radny – podziękował za podjęta uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
Podziękował za zaangażowanie Radnym Powiatowym i pracownikom Urzędu Miejskiego w
Przecławiu w realizację tego zadania.
Podziękował również za pomoc Radnemu Sławomirowi Felągowi i OSP Przecław za dowóz
wody gdy w miejscowości Łączki Brzeskie jej zabrakło.
Władysław Grzelak – Radni – zwrócił uwagę na źle wykonane przepusty przy drodze
powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie. Prosi o przebudowę tych przepustów – wg
Radnego Grzelaka przepusty te nie będą spełniały swojej funkcji ponieważ posiadają za małą
średnicę.
Poinformował że interweniował w tej sprawie również w Spółkach Wodnych w Mielcu.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Tuszymy – zabrał głos w sprawie złego stanu chodników przy
drodze wojewódzkiej oraz przy drodze powiatowej na odcinku od OSP Tuszyma w kierunku
Blizny. Zwrócił się z prośbą aby Przewodniczący przekazywał również sołtysom projekty
uchwał, które ich dotyczą.
Marcin Cieśla – Radny – zadał pytanie czy uruchomiony od 1 września kurs autobusowy z
Podola do Mielca przez Wylów i Zaborcze będzie kursem szkolny czy również pracowniczym.
Skierował również pytanie na jakim etapie są prace związane z przejęciem gruntów prywatnych
zajętych pod drogi gminne w miejscowości Wylów. Jakie jest rozwiązanie tego problemu.
Roman Gawryś – Radny – zadał pytanie odnośnie transportu uczniów do Mielca z miejscowości
Biały Bór.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, że w chwili obecnej pod wykup
przeznaczane są nieruchomości priorytetowe – mniej kosztowe.
Dodał że o Wylowie samorząd gminny również pamięta. Dowodem na to jest powstanie
świetlicy i ciągłe doposażanie jej.
Odnośnie transportu – należy zastanowić się jak długo można dofinansowywać spółkę „Dwa
Brzegi”. Obecnie spółka nie jest w stanie obsłużyć całej gminy i wszystkich kursów które zostały
zlikwidowane.
Poprosił Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Gruntami o odczytanie pisma które wpłynęło do Urzędu w sprawie likwidacji
kolejnych kursów.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – odczytał pismo jakie wpłynęło do Burmistrza w sprawie zaprzestania wykonywania
komunikacji na linii regularnej relacji Mielec – Kolbuszowa przez Tuszymę i Niwiska oraz na
linii regularnej relacji Mielec – Dobrynin przez Rzemień i Tuszymę - stanowiące załącznik nr
19 do protokołu.
Wyraził swoja opinię na temat likwidowanych kursów.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – dodał że sposób informowania – z dnia na dzień –
samorządu o likwidowanych kursach stwarza duży problem gminom, gdyż to gminy zostają z
problemem. Uzyskanie pozwoleń czy koncesji na transport na likwidowanych trasach jest
długotrwałe.
Gminy same nie są w stanie rozwiązań problemu transportu – w nawiązaniu do ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym.
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Przewodniczący – zaprosił wszystkich na otwarcie Jarmarku Przecławskiego.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXXI sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 14:05.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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