PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 20 lutego 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 XXXVII 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 XXXVII 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 12 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.
Przewodniczący poinformował również, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady następujących punktów – Podjęcie uchwały w
sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych oraz Podjęcie uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Przecław na 2018r.
W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie w/w zmian do
porządku obrad XXXVII 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 12 radnych.
Za zmianą porządku posiedzenia głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Poinformował również że zmianie uległa treść uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów
przedszkolnych w szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie w
Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tuszymie.
Mianie ulega również kolejność porządku obrad.
Zatem Rada zmieniła porządek posiedzenia.
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:

1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
1

3. Podjęcie w uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Walerii Szalay – Groele w Przecławiu poprzez zmianę siedziby.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie w Przedszkole i
utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w
Białym Borze.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Przecław za 2017r.
7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przecław na lata 2011 – 2016.
8. Informacja z realizacji programu wspierania Rodziny w Gminie Przecław na lata 2015
– 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przecław
na lata 2018 – 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gmin y Przecław na 2018 rok.
12. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXXVII 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.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – złożył wniosek o dofinansowanie zakupu
autobusu dla Spółki „Dwa Brzegi”. Poinformował że w chwili obecnej Spółka posiada
11 pojazdów w tym 10 autobusów z czego 6 z nich jest w wieku ponad 22 lata. Sukcesywna
wymiana towaru wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. Nowy autobus byłby
wykorzystywany na nierentownych liniach komunikacyjnych.
Burmistrz podkreślił że za kwotę 100 tys. zł Spółka mogłaby zakupić dobrej jakości autobus.
Przewodniczący – przyjął wniosek Burmistrza. Podkreślił iż Rada winna przychylić się do
wniosku Burmistrza.
Radni nie zgłaszali żadnych wniosków.
Nie było również żadnych pism.
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 11 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XXXVI/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXXVI/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku został przyjęty przez
radnych 12 głosami „za”.
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Ad 3.
Podjęcie w uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Walerii Szalay – Groele w Przecławiu poprzez zmianę siedziby.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Podkreślił że uchwała jest
skutkiem reformy oświaty. Dotychczasowa siedziba Szkoły Podstawowej, która znajdowała się
przy ul. Rynek 6 zostaje przeniesiona do budynku Zespołu Szkół w Przecławiu, ul. Zielona 50.
Małgorzata Nicpoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu – zabrała głos w sprawie
przystosowania obiektu ZS w Przecławiu do potrzeb nauczania wczesnoszkolnego. Niezbędne
jest dostosowanie łazienek i toalet do najmłodszych wychowanków szkoły. Konieczne jest
malowanie klas na parterze budynku, stołówki i jadalni. Niezbędne jest dostosowanie klasy dla
klasy I oraz uzupełnienie zaplecza sportowego. Dostosować należy szatnie, sale gimnastyczną
oraz korytarze.
Podkreśliła że część prac została wykonana na feriach przy współpracy rodziców.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – podkreślił, że samorząd będzie poszukiwał środków
zewnętrznych na dostosowanie wszystkich placówek oświatowych do wymagań reformy
oświaty.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
Przewodniczący – przestawił 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 zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu poprzez zmianę siedziby.
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 XXXVII/328/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu poprzez zmianę siedziby stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie w Przedszkole i
utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
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Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Podkreślił że zgodnie z Prawem
oświatowym organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział
przedszkolny lub oddziały przedszkolne, może przekształcić ten oddział przedszkolny lub
oddziały przedszkolne. Utworzone w ten sposób przedszkole tworzy zespół ze szkołą
podstawową , w której dotychczas działały oddziały przedszkolne. Do przekształcenia stosuje
się odpowiednio przepisy dotyczące zakładania jednostek oświatowych, w związku z tym organ
prowadzący nadaje nowo utworzonym jednostkom akt założycielski i pierwszy statut.
Mirosław Basara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszymie – zabrał głos w sprawie
przekształcenia oddziałów przedszkolnych w SP w Tuszymie. Przekształcenie pozwoli
usystematyzować pracę oddziałów przedszkolnych oraz zapewni lepsze warunki do nauki.
Przedszkole będzie się mieściło w dotychczasowym obiekcie SDK Tuszyma.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
Przewodniczący – przestawił 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 przekształcenia oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie w
Przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
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 XXXVII/329/2018 w sprawie przekształcenia oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie w
Przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tuszymie - stanowiącą
załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w
Białym Borze.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusza Krakowskiego – Sekretarza Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Podkreślił że głównymi
przyczynami determinującymi przekształcenie SP w Tuszymie poprzez likwidację filii są względy
demograficzne oraz racjonalizacja wydatków na zadania oświatowe.
Poinformował że obecnie wszyscy uczniowie z obwodu likwidowanej filii realizują obowiązek
szkolny w Szkole Podstawowej w Tuszymie.
Mirosław Basara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszymie – zabrał głos w sprawie obiektu
gdzie mieściła się Filia SP w Tuszymie. Zwrócił uwagę że obiekt został wyremontowany i
ogrodzony, dlatego zasadne jest wykorzystanie tego obiektu na inne cele.
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Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
Przewodniczący – przestawił 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 zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie poprzez likwidację
Szkoły Filialnej w Białym Borze.
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 XXXVII/330/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie poprzez likwidację
Szkoły Filialnej w Białym Borze - stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Przecław za 2017r.

ds.

Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej o przedstawienie Sprawozdania.
Lucjan Łazarz – Kierownik MOPS – przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Przecław za 2017r. które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w
rodzinie oraz stworzenie jednolitego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź
uwikłanych w przemoc w rodzinie.
Nikt nie zabierał głosu odnośnie przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przecław na lata 2011 – 2016.
Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej o przedstawienie informacji.
Lucjan Łazarz – Kierownik MOPS – przedstawił informację z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Przecław na lata 2011 – 2016 - która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Program stanowi strategie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie,
ograniczenia rozmiaru przemocy w rodzinie, poprawy bezpieczeństwa rodzin oraz minimalizacji
szkód spowodowanych stosowaniem przemocy.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zapytał jak układa się współpraca Zespołu z Policją,
sołtysami, szkołami itp.
Lucjan Łazarz – Kierownik MOPS – podziękował za współpracę z wszystkimi instytucjami.
Podkreślił że ważnym utrudnieniem jest brak możliwości zastosowania sankcji dla osób które
używają przemocy.
Nikt więcej nie zabierał głosu odnośnie przedstawionej informacji.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Informacja z realizacji programu wspierania Rodziny w Gminie Przecław na lata
2015 – 2018.
Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej o przedstawienie informacji.
Lucjan Łazarz – Kierownik MOPS – przedstawił informację z realizacji Programu wspierania
rodziny w gminie Przecław na lata 2015 - 2018 - która stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Program stanowi strategie działań na rzecz stworzenia skutecznego systemu wspierania rodzin
w przywracaniu i utrzymaniu zdolności do pełnienia właściwych ról społecznych w ramach
rodziny pozwalających na funkcjonowanie dziecka w jego naturalnym otoczeniu.
Nikt nie zabierał głosu odnośnie przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przecław
na lata 2018 – 2022.
Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarz – Kierownika MOPS o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Lucjan Łazarz – Kierownik MOPS – omówił projekt uchwały i przedstawił główne cele Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Przecław na lata 2018 – 2020.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
Przewodniczący – przestawił treść uchwały.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
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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 Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Przecław na lata 2018 – 2022.
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 XXXVII/331/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Przecław na lata 2018 – 2022 - stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg
gminnych.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Inwestycji, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska –
omówił projekt uchwały. Poinformował że uchwała ma ścisły związek z rewitalizacją linii
kolejowej i zagrożeniem zamknięcia części przejazdów kolejowych.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos odnośnie likwidowanych przejazdów
kolejowych.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
Przewodniczący – przestawił 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 zaliczenia wybranych
dróg do kategorii dróg gminnych.
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 XXXVII/332/2018 w sprawie zaliczenia wybranych
dróg do kategorii dróg gminnych - stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11
Ad 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gmin y Przecław na 2018
rok.
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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 zmiany uchwały budżetowej gmin y
Przecław na 2018 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 XXXVII/333/2018 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gmin y Przecław na 2018 rok - stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad 12.
Wolne zapytania i wnioski.
Ryszard Brzozowski – Sołtys sołectwa Tuszyma – zwrócił uwagę na duży ruch na drodze
wojewódzkiej w miejscowości Tuszyma. Ruch ten stwarza duże niebezpieczeństwo dla
mieszkańców Tuszymy.
Tadeusz Kopera – Radny – podziękował za wybudowaną kanalizację sanitarną w miejscowości
Podole. Prosi o remont drogi dojazdowej do pól.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – poinformował o stopniu
zaawansowania prac przy projekcie OZE oraz zwrócił uwagę na sposób opisywania faktur w
ramach Funduszu Sołeckiego.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 12.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXXVII sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 13.40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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