PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 30 stycznia 2018 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 – lista zaproszonych gości
stanowi załączniki Nr 3 do protokołu.
Obrady XXXVI 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 XXXVI sesję Rady Miejskiej”. Następnie
przywitał przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda
Wolanina, Zastępcę Burmistrza Edwarda Dybskiego, Sekretarza Gminy Pana Janusza
Krakowskiego, Skarbnika Gminy Panią Joannę Krzempek, Dyrektorów i Kierowników Jednostek
Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz wszystkich przybyłych gości.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 11 radnych.
Następnie poinformował, iż porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o
sesji i pozostałymi niezbędnymi materiałami. Porządek ten stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Zaproponował aby w punkcie 1 były wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodniczący poinformował również, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady następujących punktów – Podjęcie uchwały w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok oraz Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2018 – 2020.
W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie w/w zmian do
porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad o w/w punkty.
W głosowaniu nad zmianą porządku posiedzenia wzięło udział 11 radnych.
Za zmianą porządku posiedzenia głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada zmieniła porządek posiedzenia.
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Wystąpienia zaproszonych gości.
Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
Przedstawienie opinii:
 Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia – która zawiera
opinię wszystkich Komisji stałych.
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5. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/292/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2018 wraz
z uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
6. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/293/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2018.
7. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/294/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław.
8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Przecław na 2018 rok.
9. Podjęcie w uchwały w sprawie budżetu Gminy Przecław na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania „Budowa chodnika w Gminie Przecław”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania „Budowa nowoczesnego Systemu
Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2018 – 2020.
16. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej przyjęty został jednogłośnie przez Radnych.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad 1.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodniczący - oddał głos Poseł Krystynie Skowrońskiej.
Krystyna Skowrońska – Poseł RP – podkreśliła że rok 2018 będzie ważnym rokiem dla
samorządów – w nawiązaniu do tzw. „Janosikowego”. Poprosiła aby samorząd włączył się do
dyskusji odnośnie podziału tych środków.
Życzyła powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.
Zwróciła uwagę na bardzo ważny i trudny projekt odnośnie OZE. Na ręce burmistrza złożyła
gratulację za pozyskanie środków na ten cel.
Pogratulowała wspaniałej współpracy z organizacjami pozarządowymi, młodzieżą i seniorami.
Zwróciła uwagę na problemy związane z transportem zbiorowym.
Życzyła dobrych decyzji w 2018r.
Przewodniczący - oddał głos Panu Stanisławowi Kaganowi – Kierownikowi Biura ARiMR w
Mielcu.
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Stanisław Kagan – Kierownik Biura ARiMR w Mielcu – przedstawił zmiany w płatnościach dla
rolników.
Poinformował że główną zmianą jest składanie wniosków w wersji elektronicznej. Zwrócił się
z prośbą o współpracę w tym zakresie.
Ad. 2
Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu
Przewodniczący – poinformował, że do Rady wpłynęło zaproszenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego na II Ogólnopolskie Forum Samorządów.
Radni nie zgłaszali żadnych wniosków.
Ad 3.
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 11 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku został przyjęty przez
radnych 11 głosami „za”.
Ad 4.
Przedstawienie opinii:
 Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia,
Przewodniczący – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki
i Mienia Radnego Tadeusza Koperę o przedstawienie stanowiska Komisji dotyczącego projektu
budżetu Gminy Przecław na 2018 rok.
Tadeusz Kopera – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia –
odczytał protokół Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej, Gospodarki i Mienia. Komisja po
przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Przecław na 2018 rok pozytywnie ocenia uchwałę
budżetową i dopuszcza ją do realizacji – protokół Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej,
Gospodarki i Mienia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie przedstawionej opinii.
Ad 5.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/292/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2018, wraz z
uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o przedstawienie
Uchwały Nr XIV/292/2016 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
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Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Przecław na rok 2018, wraz z uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – odczytała Uchwałę Nr XIV/292/2017 z dnia 7 grudnia
2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2018, wraz z
uzasadnieniem i materiałami i informacjami która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/293/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2018.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o przedstawienie
Uchwały Nr XIV/293/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Gminy Przecław w roku 2018.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – odczytała Uchwałę Nr XIV/293/2017 z dnia 7 grudnia
2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2018, która

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/297/2016 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław.

Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o
przedstawienie Uchwały Nr XIV/294/2016 z dnia 7 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – odczytała Uchwałę Nr XIV/294/2017 z dnia 7 grudnia
2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na 2018 rok.
Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi Przecławia.
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Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos odnośnie projektu budżetu Gminy
Przecław na 2018 rok. Poinformował, że budżet gminy jest budżetem realnym, dającym
możliwość ewentualnego zaciągania kredytów. Podkreślił że rok 2018 będzie rokiem
wykorzystania potencjału intelektualnego i finansowego – wykorzystaniem środków unijnych.
Kredyty, pożyczki, obligacje dają możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
Dochody budżetu gminy to ponad 55 mln. zł, natomiast wydatki to kwota ponad 57 mln. zł.
Przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok:
1. Modernizacja linii kolejowej,
2. Remont drogi i chodników przy drodze wojewódzkiej,
3. Komunikacja i transport zbiorowy.
Podkreślił że w chwili obecnej transport zbiorowy na terenie Gminy Przecław funkcjonuje dzięki
władzom samorządowym gminy Przecław.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – z przejściem przez Wisłokę.
5. Budowa żłobka - jest już wykonana częściowo infrastruktura.
6. Modernizacja budynku SDK w Tuszymie na przedszkole w Tuszymie.
7. Modernizacja SP w Łączkach Brzeskich.
8. Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Kiełkowie.
9. Modernizacja Zespołu Szkół w Przecławiu.
10. Zakończenie budowy Domu Kultury.
11. Rozbudowa parków rehabilitacyjnych,
12. Budowa dróg asfaltowych.
13.
Oddał głos Pani Joannie Krzempek – Skarbnikowi Gminy
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – omówiła projekt budżetu Gminy Przecław .
Łączna kwota planowanych dochodów to kwota 55 065 836,78 zł z tego: dochody
bieżące – 45 807 869,00 zł natomiast dochody majątkowe – 9 257 967,78 zł.
Łączna kwota planowanych wydatków to kwota 57 383 593,78 zł z tego: wydatki bieżące –
42 208 567,09 zł natomiast wydatki majątkowe – 15 175 026,69 zł.
Określono planowany deficyt w kwocie 2 317 757,00 zł oraz ustalono łączną kwotę
planowanych przychodów w kwocie 4 872 422,00 zł. Kwota planowanych rozchodów budżetu
to kwota 2 554 665,00 zł.
Przedstawiła szczegółowo projekt budżetu w podziale na Działy.
Przewodniczący podziękował Pani Joannie Krzempek za przedstawienie projektu budżetu
Gminy Przecław na 2018 rok.
Poprosił o zadawanie pytań.
Nikt nie zadał pytania.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w uchwały budżetowej Gminy Przecław na 2017 rok.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Przecław na
2018 rok.
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 budżetowej Gminy Przecław na 2018 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/321/2018 w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Przecław na 2018 rok - stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował za podjęcie uchwały budżetowej.
Przewodniczący ogłosiła 30 minutową przerwę.
Radny Józef Bogdan opuścił salę.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały.
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 pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/322/2018 - w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie
chodników w pasach dróg powiatowych w Gminie Przecław”.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały.
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 chodników w
pasach dróg powiatowych w Gminie Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
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Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/323/2018 - w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie chodników w pasach dróg powiatowych w Gminie Przecław - stanowiącą załącznik
nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad 12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa nowoczesnego
Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały.
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 „Budowa nowoczesnego Systemu
Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9
radnych, jeden radny głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/324/2018 - w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa
nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”
- stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 12 i przeszedł do realizacji pkt. 13.
Ad 13.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Przecław.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – omówiła i przedstawiła projekt 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/325/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Przecław - stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 13 i przeszedł do realizacji pkt. 14.
Ad.14.
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Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały oraz przedstawiał działania
zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok.
Nikt 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 uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 1
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/326/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok - stanowiącą
załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 14 i przeszedł do realizacji pkt. 15.
Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2018 – 2020.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.
Nikt 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 uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2018 - 2020.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVI/327/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2018 - 2020 - stanowiącą
załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 15 i przeszedł do realizacji pkt. 16.
Ad 16.
Wolne zapytania i wnioski.
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Zbigniew Kipa – Radny – w imieniu mieszkańców Rzemienia zapytał ja wygląda sytuacja
odnośnie linii nr „40”.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował że w Spółka Dwa Brzegi jest zawsze
w gotowości. Jeśli zaistnieje potrzeba zostanie uruchomiony transport.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 14.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXXVI sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 13.45.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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