PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
28 grudnia 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.
Obrady XXXV 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 XXXV 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
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław
na lata 2017 - 2023.
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 13
radnych.
Za wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt „Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 2023” głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada poszerzyła porządek posiedzenia o punkt „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 - 2023”,
który będzie rozpatrywany w pkt. 6 „nowego”, przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XXXV 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 określenia kryteriów naboru branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Przecław oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
gminę Przecław w formie darowizny nieruchomości położonej w Błoniu, gmina
Przecław.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości
położonej w Dobryninie, gmina Przecław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2017 – 2026.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 - 2023.
9. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXXV 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 – przedstawił pismo mieszkańców Tuszymy odnośnie przejazdu kolejowego
prowadzącego do ich domostw. Przejazd mieści się na drodze gminnej nr 2805 - pismo stanowi
załącznik nr 4 do protokołu. Odczytał odpowiedź Urzędu na przedmiotowe pismo - pismo
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Z pisma wynika iż urząd wszczął procedurę zaliczenia
drogi gminnej do kategorii drogi gminnej publicznej.
Przedstawił również dwa pisma które są konsekwencją złożonych wniosków przez Radnych na
XXXIV sesji.
Pierwsze pismo dotyczy wykonania remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1183 Łączki
Brzeskie – Nagoszyn na odcinku od kościoła do punktu lekarskiego oraz przesunięcia znaków
„obszar zabudowany” i „ograniczenie prędkości” w miejsce gdzie faktycznie ten obszar się
zaczyna - pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Drugie pismo dotyczy zabezpieczenia czynnego osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1184R
relacji Przecław – Podole - pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Piotr Grochowina – Radny – zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie deklaracji jakie zostały wysłane
do mieszkańców całej gminy odnośnie odbioru ścieków.
Ryszard Wolanin – Burmistrz – odniósł się do stanowiska PKP. Zapewnił że w najbliższym czasie
odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PKP i mieszkańcami Tuszymy.
Udzielił odpowiedzi Radnemu Grochowinie. Poinformował że deklaracje mieszkańców mają na
celu stworzenie odpowiedniego rejestru, do stworzenia jakiego zobligowana została gmina
Przecław.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – zabrał głos odnośnie przejazdów kolejowych. Podkreślił że na dzień dzisiejszy PKP
nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej odnośnie rewitalizacji linii kolejowej na terenie
gminy Przecław.
Edward Janusz Dybski – Zastępca Burmistrza – zabrał głos odnośnie realizacji projektu z
zakresu Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przecław. Przedstawił harmonogram
prac przy projekcie z zakresu OZE.
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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 XXXIV/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXXIV/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku został przyjęty przez
radnych 12 głosami „za”. Jeden radny wstrzymał się od głosu.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym
do
publicznych
przedszkoli,
oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Przecław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
Przewodniczący – oddał głos Panu Januszowi Krakowskiemu – Sekretarzowi Gminy.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – 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 określenia kryteriów naboru branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Przecław oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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 XXXV/315/2017 - w sprawie określenia kryteriów naboru
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Przecław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę
Przecław w formie darowizny nieruchomości położonej w Błoniu, gmina 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 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 Błoniu, 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 XXXV/316/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Przecław w formie darowizny nieruchomości położonej w
Błoniu, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej
w Dobryninie, 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 przedmiotowa działka przeznaczona
zostanie 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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXV/317/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wykup
nieruchomości położonej w Dobryninie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 10 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Przewodniczący zwrócił się do Radnych aby zmienić kolejność podejmowanych uchwał.
Zaproponował aby teraz podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 – 2023.
Ad 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 - 2023.
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Ryszard Wolanin – Burmistrz – podkreślił iż Lokalny Program Rewitalizacji gminy Przecław jest
niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na budowę domu kultury w
Przecławiu czy budowę parku rekreacyjnego w Tuszymie.
Przewodniczący – poprosił Pana Mariusza Barnasia – Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju
Gminy o omówienie projektu uchwały.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – omówił projekt uchwały.
Poinformował że zmiana LPR dotyczy uszczegółowienia projektów miękkich.
Marcin Cieśla – Radny – poinformował że Radni nie mieli możliwości zapoznać się z LPR gdyż
Radni otrzymali uchwałę w dniu sesji.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 – 2023.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXV318/2017 – zmieniającą uchwałę w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017 – 2023 - stanowiącą
załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Radny Grzelak opuścił salę obrad.
Ad 7.
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.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy - omawiając projekt uchwały uwzględniła wprowadzone
autopoprawki do projektu uchwały.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXV/318/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2017 rok - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
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Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie 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.
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, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXV/320/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przecław na lata 2017 - 2026 - stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Wolne zapytania i wnioski.
Zbigniew Jurek – Radny – podziękował Prezesowi Adamowi Chmurze za szybka reakcję
podczas awarii sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błonie.
Tadeusz Kopera – Radny – podziękował za budowę kanalizacji w miejscowości Podole.
Dariusz Chmura – Radny – złożył wniosek aby samorząd nabył dz. nr 1297 w miejscowości
Łączki Brzeskie od P. Tylec na poszerzenie drogi gminnej.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXXV sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 12:20.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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