PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
30 listopada 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 XXXIV 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 XXXIV sesję Rady Miejskiej w Przecławiu”.
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 13 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 uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
na realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie”. W związku z powyższym Przewodniczący
zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad XXXIV sesji Rady punktu „Podjęcie uchwały
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie”.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o poszerzenie porządku obrad
o w/w punkt:
W głosowaniu nad poszerzeniem porządku posiedzenia o wyżej wnioskowany punkt
wzięło udział 13 radnych.
Za wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na
realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości Łączki Brzeskie” głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada poszerzyła porządek posiedzenia o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia
uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizacje
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w
miejscowości Łączki Brzeskie”, który będzie rozpatrywany w pkt. 13 „nowego”,
przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
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Porządek obrad XXXIV 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 uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy
Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 .
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przecław w 2018
roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Przecław w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przyjęcia Regulaminu Miejskiego
Targowiska w Przecławiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Przecław w formie darowizny nieruchomości położonej w Łączkach
Brzeskich, gmina Przecław.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
10 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowce Wisłockiej, gmina
Radomyśl Wielki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z
terenu gminy Przecław.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizacje zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości
Łączki Brzeskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław
na lata 2017 – 2026.
16. Wolne zapytania i wnioski
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXXIV 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 nie wpłynęły żadne pisma.
Tadeusz Kopera – Radny – zwrócił się z wnioskiem aby wystosować pismo do Starosty Powiatu
Mieleckiego o przyspieszenie prac przy osuwisku w miejscowości Podole. W związku z tym że
na pograniczu miejscowości Podole i Korzeniów rozpoczęto prace przy poszukiwaniu złóż ropy
osuwisko które niedawno było remontowane uległo zniszczeniu.
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Nikt więcej nie zabrał głosu.
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 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XXXIII/2017 z dnia 31 października 2017 roku głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXXIII/2017 z dnia 31 października 2017 roku został przyjęty przez
radnych 13 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy
Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – przedstawił projekt uchwały.
Poinformował, że program współpracy opracowany został w oparciu o konsultacje
przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poinformował że Program określa
cele, zasady, podmiot i formy współpracy. Przedstawił obszary współpracy.
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 uchwalenia rocznego Programu Współpracy
Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/302/2017 - w sprawie uchwalenia rocznego
Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - stanowiącą
załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.

stawek

podatku

od

Ryszard Wolanin – Burmistrz – zabrał głos w sprawie podatków na terenie gminy Przecław.
Poinformował że, budżet gminy Przecław na 2018r. uzależniony jest m.in. od stawek
podatkowych.
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Zwrócił uwagę na wysokość funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego oraz wysokość
środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w strukturze budżetu.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – przedstawiła
projekt uchwały. Poinformowała że obniżenie maksymalnych stawek do poziomu z 2017r.
skutkować będzie wpływem do budżetu na poziomie 2 195 995,00 zł, stanowiąc jednocześnie
60% możliwych do otrzymania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Zastosowanie
tego typu preferencji podatkowych przyniesie podatnikom podatku od nieruchomości ulgę w
wysokości 1 453 749,00 zł.
Władysław Grzelak – Radny – zwrócił się z pytaniem czy zaproponowane stawki są stawkami
obowiązującymi w roku 2017.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – udzieliła
odpowiedzi informując Radnego że zaproponowane stawki są takie same jak w roku 2017.
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 określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/303/2017 - w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2018 roku - stanowiącą
załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – przedstawiła
projekt uchwały.
Poinformowała że stawka podatku rolnego zostaje obniżona z kwoty 52,49 zł/q do 45,00 zł/q
żyta. Projekt uchwały został przesłany do Podkarpackiej Izby Rolniczej i został pozytywnie
zaopiniowany. Obniżenie ceny skupu żyta oznaczać będzie zmniejszenie wpływów do budżetu
w roku 2018 o kwotę 85 977,00 zł.
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 obniżenia średniej ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
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Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/304/2017 - w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przecław w
2018 roku - stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – przedstawiła
projekt uchwały.
Poinformowała że zwolnienie obejmuje: grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty, budynki i
budowle zajęte na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i
oczyszczania ścieków, a także grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w
ewidencji gruntów i budynków symbolem dr nie związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Zwolnienie skutkować będzie utratą wpływów do budżetu gminy 616 901,00 zł
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 wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2018 roku.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/305/2017 - w sprawie wprowadzenia zwolnień w
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2018 roku - stanowiącą załącznik nr
7 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Przecław w 2018 roku.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – przedstawiła
projekt uchwały.
Poinformowała że zaproponowane stawki są stawkami obowiązującymi w 2017r. Zmieniły się
tylko stawki minimalne – zostały zaokrąglone do pełnych złotych.
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 określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Przecław w 2018 roku.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
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Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/306/2017 - w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Przecław w 2018 roku stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przyjęcia Regulaminu Miejskiego
Targowiska w Przecławiu.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – przedstawiła
projekt uchwały.
Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Miejskiego Targowiska w Przecławiu.
Wiesława Wiącek – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Wenecja – zapytała czy w dalszym ciągu
będzie można sprzedawać na chodnikach wokół Rynku i kto będzie pobierał opłatę targową.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – opłatę targową
będzie pobierał inkasent tzn. Pani Czesława Kopacz. Gmina w chwili obecnej nie może zabronić
handlu na chodniku.
Nikt więcej 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 utworzenia i przyjęcia Regulaminu
Miejskiego Targowiska w Przecławiu.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/307/2017 - w sprawie utworzenia i przyjęcia
regulaminu Miejskiego Targowiska w Przecławiu - stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej.
Renata Ozimek – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami – przedstawiła
projekt uchwały.
Zwolnienie z opłaty targowej obejmuje sprzedaż dokonywaną w dzień Jarmarku
Przecławskiego tzn. środę.
Piotr Grochowina – Radny – jest przeciwny wprowadzeniu tego zwolnienia.
Nikt więcej 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 wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.
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Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/308/2017 - w sprawie wprowadzenia zwolnienia
z opłaty targowej - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad.10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę
Przecław w formie darowizny nieruchomości położonej w Łączkach Brzeskich,
gmina Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omówił projekt uchwały. Poinformował, że wszystkie działki przeznaczone zostaną
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 nieodpłatne nabycie
przez Gminę Przecław w formie darowizny nieruchomości położonej w Łączkach Brzeskich,
gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/309/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Przecław w formie darowizny nieruchomości położonej w
Łączkach Brzeskich, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowce Wisłockiej, gmina
Radomyśl Wielki.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omówił projekt uchwały. Poinformował, że nieruchomość Gmina Przecław nabyła
w drodze spadku po Anieli Pietrzyk.
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 wydzierżawienie na
okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowce Wisłockiej, gmina
Radomyśl Wielki.
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W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/310/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowce
Wisłockiej, gmina Radomyśl Wielki - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu
gminy Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przecławiu o omówienie projektu uchwały.
Lucjan Łazarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu – omówił
projekt uchwały. Poinformował, że celem niniejszej uchwały jest ustalenie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom bezdomnym, dla których właściwym miejscowo jest gmina Przecław.
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 szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z
terenu gminy Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/311/2017 - w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu gminy Przecław - stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 12 i przeszedł do realizacji pkt. 13.
Ad 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizacje zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki
Brzeskie.
Przewodniczący – przedstawił i omówił 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 udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizacje zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie.
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W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/212/2017 - w sprawie uchylenia uchwały
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizacje zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości
Łączki Brzeskie - stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 13 i przeszedł do realizacji pkt. 14.
RADNY ZBIGNIEW KIPA OPUŚCIŁ SALĘ OBRAD.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok
2017.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Piotr Grochowina – Radny – zapytał dlaczego środki w wysokości 100 tys. zł z zadania „Budowa
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łączki Brzeskie” zostają przeznaczone na
zadania „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w obrębie ulicy Zielonej”.
Zapytał dlaczego nie można było tego zadania zaplanować z budżetu obywatelskiego.
Przewodniczący – poinformował że w trakcie realizacji zadania pn. Budowa Domu Kultury w
Przecławiu wynikły problemy wodno – melioracyjne. Konieczne stało się odwodnienie tego
terenu
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 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/313/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok - stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 14 i przeszedł do realizacji pkt. 15.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2017 - 2026.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy - omówiła 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2017 - 2026.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, jeden radny głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIV/314/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2017 - 2026 - stanowiącą załącznik nr 16 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 15 i przeszedł do realizacji pkt. 16.
Ad 16.
Wolne zapytania i wnioski.
Dariusz Chmura – Radny – zwrócił się z wnioskiem aby wystąpić z pismem do starosty Powiatu
Mieleckiego w sprawie remontu chodnika w miejscowości Łączki Brzeskie od Kościoła do
ośrodka zdrowia i przestawienie znaków drogowych informujących o terenie zabudowanym.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Tuszymy – poinformował iż w związku z tym że ZDW negatywnie
odniósł się do próśb mieszkańców – sołectwo podejmie stosowne kroki aby zmobilizować ZDW
do wykonania remontów chodników i wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze
wojewódzkiej.
Ryszard Wolanin – Burmistrz – poinformował że uruchomienie kursów autobusowych na
terenie gminy Przecław do Mielca jest zasługą samorządu gminy Przecław a nie Starosty
Powiatu Mieleckiego.
Mariusz Barnaś – przekazał informację dotyczącą OZE.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXXIV sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 12:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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