PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 24 kwietnia 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 oraz sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli wg listy obecności
stanowiącej załączniki Nr 2 do protokołu.
Obrady XXXIX 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 XXXIX sesję Rady Miejskiej”. Następnie
przywitał przybyłych na posiedzenie: Radnych, 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 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.
Porządek obrad XXXIX 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.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przecław
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik
przyrody.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Przecław na rok
2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2018 – 2027.
8. Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XXXIX 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.
Radni nie zgłaszali żadnych wniosków ani pytań.
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Nie wpłynęły również żadne pisma.
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 XXXVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 roku głosowało
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XXXVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 roku został przyjęty przez
radnych 13 głosami „za”.
Ad 3.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2017.
Przewodniczący – oddał głos Panu Mariuszowi Barnasiowi – Dyrektorowi Wydziału Promocji i
Rozwoju Gminy Przecław.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Przecław – przedstawił
sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
– sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik
przyrody.
Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały.
Roman Gawryś – Radny – zabrał głos w sprawie przedmiotowej uchwały. Poinformował, że
dąb ma już nadane imię – uroczystości związane z nadaniem imienia się już odbyły.
Wg Radnego świadczy to o braku współpracy pomiędzy Nadleśnictwem a Radą, ponieważ
uroczystości związane z nadaniem imienia odbyły się bez udziału Radnego, a wniosek o
nadanie imienia został złożony w takim terminie, że uniemożliwiło to procedowanie uchwały w
pierwszym terminie – gdyż uchwała wymagał opinii RDOŚ.
Poinformował, że będzie głosował „przeciw”.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska –
dodał że Gmina uzyskała pozytywna opinię RDOŚ w sprawie projektu uchwały.
Joanna Kwaśniowska – Radna – zwróciła się z prośbą aby poddać pod głosowanie projekt
uchwały.
Nikt więcej nie zabrał 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 nadania nazwy drzewu
uznanemu za pomnik przyrody.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosował 1
radny, 9 głosowało przeciw i 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Zatem Rada nie podjęła uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik
przyrody.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek o przedstawienie omówienie projektu
uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały, podkreśliła że jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery
wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie
planowanego deficytu budżetu, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
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 zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIX/351/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gmin y Przecław na 2018
rok.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – omówiła i przedstawiła projekt uchwały wraz z
autopoprawką.
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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 gminy
Przecław na 2018 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIX/352/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gmin y Przecław na 2018 rok - stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2018 - 2027.
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przecław na lata 2018 – 2027.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XXXIX/353/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2018 - -2027 - stanowiącą załącznik nr 7 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Wolne zapytania i wnioski.
Przewodniczący – zwrócił się do radnych powiatowych z pytaniem dotyczącym budowy
chodników na terenie gminy Przecław, a także z pytaniem do Burmistrza Przecławia odnośnie
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował, że w chwili obecnej trwają prace nad
dokumentacją przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie kanalizacji
to wrzesień 2018r. Finansowanie inwestycji będzie z obligacji komunalnych bądź z NFOŚiGW.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska –
poinformował, że w ostatnich dniach odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Mieleckiego
odnośnie budowy chodników – projektów technicznych, a także ewentualnego wykonawstwa.
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Starosta podkreślił, że jeżeli kwota przetargowa będzie wyższa niż w kosztorysie inwestorskim
to zrezygnuje z inwestycji.
Starosta chce aby, przy budowie chodnika remontować również odcinki dróg powiatowych ze
środków gminnych.
Mariusz Barnaś – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy – potwierdził wypowiedź
Radnego Macieja Jemioło. Dodał że termin ogłoszenia przetargu na budowę chodników nie
jest ustalony.
Poinformował, że Starosta zadeklarował się w tym roku rozpocząć remont osuwisko w Podolu.
Tadeusz Kopera – Radny – zapytał jak wygląda sytuacja z projektami technicznymi na budowę
chodników w innych miejscowościach.
Ryszard Brzozowski – Sołtys sołectwa Tuszyma – zwrócił się z pytaniem do Radnego
powiatowego Barnasia – kiedy będzie wybudowany chodnik przy drodze powiatowej w
kierunku Kolbuszowy od torów do drogi wojewódzkiej.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska –
odpowiedział, że w chwili obecnej jest wiele ważniejszych odcinków na terenie gminy niż ten
o którym mówi sołtys.
Budowa tego chodnika wymaga pozwolenia na budowę.
Stanisław Moździoch – Radny – zapytał ile potrwa realizacja inwestycji dotyczącej budowy
kanalizacji w sołectwie Tuszyma
Piotr Grochowina – Radny – zapytał dlaczego w sołectwie Tuszyma są robione inne odcinki
dróg niż zostało to powiedziane na ostatniej sesji.
Stanisław Helowicz – przewodniczący Zarządu Osiedla Zamkowe – zapytał czy jest w planach
budowa kanalizacji na ul. 3 Maja
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował Radnego Moździocha że budowa
kanalizacji potrwa ok. 2 lata natomiast finansowa realizacja to ok. 3 lata.
Budowa kanalizacji ul. 3 Maja to okres za ok. 5 lat.
Udzielił również odpowiedzi Radnemu Grochowinie że wszystkie odcinki dróg, które były
planowane zostaną wykonane.
Zabrał głos w sprawie funkcjonowania Domu Kultury w Przecławiu. Przedstawił plany
działalności Domu Kultury.
Poinformował że każde sołectwo będzie miało aktywną świetlicę.
Dodał również, że każdy plac zabaw w gminie będzie oświetlony i monitorowany, natomiast
każde OSP będzie miało system antywłamaniowy.
W tym roku gmina Przecław będzie punktem podziału żywności dla potrzebujących – w związku
z zamknięciem Domu Ludowego w Mielcu.
Zabrał głos w sprawie mieszkań PLUS a także w sprawie zagospodarowania budynku Szkoły
Podstawowej w Przecławiu.
Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 8.
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Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XXXIX sesję Rady Miejskiej
w Przecławiu” - zamknął posiedzenie o godzinie 12.15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu

Dorota Strzelczyk
Zenon Krawczyk
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