PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
22 września 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 XXXII 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 XXXII sesję Rady Miejskiej”. Następnie
przywitał przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda
Wolanina, Zastępcę Burmistrza Pana Edwarda Janusza Dybskiego, Sekretarza Pana Janusza
Krakowskiego i Skarbnika Panią Joannę Krzempek, 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 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2017.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o poszerzenie porządku obrad
o w/w punkt:
W głosowaniu nad poszerzeniem porządku posiedzenia o w/w punkt wzięło udział 14
radnych.
Za wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2017” głosowało 14 radnych, nikt nie głosował
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada poszerzyła porządek posiedzenia o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2017”, który będzie rozpatrywany w pkt. 7
„nowego”, przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXXII 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 uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia
poręczenia i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce
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4.

5.
6.
7.
8.

9.

komunalnej
„Dwa
Brzegi”
Samorządowej Spółce
z
ograniczoną
odpowiedzialności w Przecławiu.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasenta i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany nazwy części
ulic położonych na terenie miasta Przecław.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2017.
Ocena ex - post i wizytacja inwestycji samorządowych:
 „Budowa Domu Kultury w Przecławiu”,
 „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu”,
 „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Rzemieniu”.
Wolne zapytania i wnioski

Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXXII 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 mieszkańców Łączek Brzeskich dot. oświetlenia drogi nr
103513 - pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący – zaznaczył iż taka inwestycja powinna być ujęta jako zadanie do realizacji w
ramach funduszu sołeckiego na 2018r.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – przedstawił pismo jakie wpłynęło do Burmistrza Przecławia w sprawie nadania
nazwy drzewu z gatunku dąb szypułkowy w Białym Borze uznanemu za pomnik przyrody pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Poinformował iż w związku z tym pismem Rada Miejska zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o
ochronie przyrody winna określić nazwę danego obiektu lub obszaru.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu
uznanemu za pomnik przyrody wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
W związku z powyższym Burmistrz Przecławia wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z uzgodnieniem w/w projektu uchwały.
Władysław Grzelak - Rady – zwrócił uwagę na brak możliwości zapoznania się z protokołem z
ostatniej sesji, poinformował że na Sali obrad był od godz. 9:40 a protokołu nie było.
Przewodniczący – poinformował że protokół z poprzedniej sesji leży przed Radnym Grzelakiem
od godz. 9:00.
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Stanisław Moździoch – Radny – również poinformował Radnego Grzelaka, iż protokół jest
dostępny od godz. 9:00 w soli obrad w celu zapoznania się z nim.
Nikt więcej nie zadał pytania ani nie złożył wniosku.
Ad 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich 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.
Za przyjęciem protokołu Nr XXXI/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku głosowało 14
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku został przyjęty przez
radnych 14 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia
i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce komunalnej „Dwa
Brzegi” Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Przecławiu.
Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały.
Nikt 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 uchylenia uchwały
dotyczącej 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 14
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXII/282/2017 w sprawie uchylenia uchwały
dotyczącej udzielenia poręczenia i gwarancji spłaty „kredytu w rachunku bieżącym” spółce
komunalnej „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w
Przecławiu - stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały.
Nikt nie zabrał głosu na temat projektu uchwały.
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W związku z tym, że nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 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 XXXII/283/2017 w sprawie uchylenia uchwały
dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały.
Władysław Grzelak – Radny – zapytał kto obecnie pobierał opłatę skarbową.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – poinformowała że obecnie opłatę pobierała Pani
Krystyna Kochmańska – w związku z przejściem Pani Kochmańskiej na emeryturę dokonuje się
zmiany inkasenta.
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 zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
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 XXXII/284/2017 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso - stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany nazwy części
ulic położonych na terenie miasta Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie projektu uchwały.
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Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omówił projekt uchwały. Poinformował, że uchylenie uchwały podyktowane jest
brakiem zgody właściciela działki na której zlokalizowana jest przedmiotowa ulica.
Przewodniczący - przedstawił projekt uchwały.
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 uchylenia uchwały dotyczącej zmiany
nazwy części ulic położonych na terenie miasta 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 XXXII/285/2017 - w sprawie uchylenia uchwały
dotyczącej zmiany nazwy części ulic położonych na terenie miasta Przecław - 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 rok
2017.
Przewodniczący – przedstawił 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 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 XXXII/286/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
PUNKT 8 PORZADKU OBRAD BYŁ REALIZOWANY W TERENIE.
Ad 9.
Wolne zapytania i wnioski.
Roman Gawryś – Radny – zabrał głos w sprawie pisma Nadleśnictwa Tuszyma odnośnie
nadania imienia Pomnikowi przyrody.
Poinformował że takie pismo powinno wpłynąć do Burmistrza odpowiednio wcześnie aby
uruchomić odpowiednie procedury.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Tuszymy – zabrał głos w imieniu mieszkańców sołectwa Tuszyma
– w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o wprowadzenie ograniczenia prędkości na
drodze wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Tuszyma, wykonanie przejść
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dla pieszych w km 43+200, 44+100, 44+800, 47+400 oraz przeprowadzenie remontów
chodników wykonanych podczas ostatniej przebudowy drogi.
W związku z przeniesieniem Domu Kultury z Tuszymy do nowego Domu Kultury zwraca się z
prośbą o utrzymanie całego etatu w nowo powstałej świetlicy wiejskiej w miejscowości
Tuszyma.
Zgłosił potrzebę zakupu pieca konwekcyjno – parowo – elektrycznego do stołówki Szkoły
Podstawowej w Tuszymie.
Zgłosił również potrzebę wykonania drogi do stuletniego mieszkańca Tuszymy Pana Stefana
Kozioła.
Ryszard Wolanin – Burmistrz – poinformował że w związku z dębem Burmistrz wystąpi do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie projektu uchwały w
sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody.
Odnośnie pisma mieszkańców Łączek Brzeskich – zadanie winno być realizowane w ramach
funduszu sołeckiego.
Oświetlenie i monitoring placu zabaw w Łączkach Brzeskich – będzie objęte projektem
współfinansowanym z Lokalnej Grupy Działania.
Odnośnie wniosku sołtysa Tuszymy dotyczącym drogi wojewódzkiej - wszystkie sugestie
zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Odnośnie Domu Kultury w Tuszymie – na dzień dzisiejszy trwają prace nad planem
funkcjonowania nowego Domu Kultury w Przecławiu.
Piece do szkół będą zakupywane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przed dyrektorów szkół.
Ad 8.
O godz. 10:50 wszyscy udali się na część wyjazdową sesji tzn. dokonana została Ocena ex post i wizytacja inwestycji samorządowych:
 „Budowa Domu Kultury w Przecławiu”,
 „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu”,
 „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Rzemieniu”.
Odnośnie stopnia zaawansowania prac przy Domu Kultury w Przecławiu opowiedział Pan
Grzegorz Pikor – projektant.
Z procesem budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wszystkich obecnych
zapoznali Pan Dawid Pas – Inspektor Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz Pan Adam Chmura
Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu.
Oceny inwestycji jaką był Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Przedszkolu dokonała
Pani Agnieszka Harla – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu.
Zarówno inwestycja pn. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu jak
i Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Rzemieniu współfinansowana była z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – o procesie realizacji
zadania zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego opowiedziała Pani Bożena Klaus – Franczak – Inspektor
Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
Zapoznała również Radnych z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przecław
na lata 2017 – 2023.
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Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXXII sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 14:35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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