PROTOKÓŁ NR XLI/2018
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 19 czerwca 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 wg listy obecności
stanowiącej załączniki Nr 3 do protokołu.
Obrady XLI 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 XLI sesję Rady Miejskiej”. Następnie przywitał
przybyłych na posiedzenie: Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda Wolanina, Zastępcę
Burmistrza Pana Edwarda Janusza Dybskiego, Sekretarza Gminy – Pana Janusza
Krakowskiego, Panią Joannę Krzempek skarbnika Gminy, Dyrektorów i Kierowników Jednostek
Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz zaproszonych gości i wszystkich
obecnych na sesji.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 10 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 punków – Podjęcie uchwały w
sprawie uchwalenia VIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przecław, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przecław na lata 2018-2027 oraz Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Przecławia
W związku z powyższym Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie w/w zmian do
porządku obrad XLI 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 10 radnych.
Za zmianą porządku posiedzenia głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada jednogłośnie zmieniła porządek posiedzenia.
Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Porządek obrad XLI sesji:
1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
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3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
skuteczności działań policji i straży pożarnej na terenie gminy Przecław w 2017
roku.
4. Sprawozdanie z działalności za 2017r.:
 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 Spółki „Dwa Brzegi” Samorządowa Spółka z o.o.
5. Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie oświaty.
6. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok*
7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Przecław za
rok 2017.
8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Przecław na 31
grudnia 2017r.
9. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za rok
2017:
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu,
 Samorządowego Domu Kultury w Przecławiu.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za rok 2017.
11. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/89/2018 z dnia 29 marca 2018r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.
12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 7
czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Przecław za 2017 r.
13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia
7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z
tytułu wykonania budżetu gminy Przecław na rok 2017.
14. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Przecławiu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Przecławia z
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za
2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przecław
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
18. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
„Budowie chodników w pasach dróg powiatowych w Gminie Przecław”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na
rok 2018.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2018 – 2027.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przecławia.
23. Wolne zapytania i wnioski
Przewodniczący – poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad XLI 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
Pytania i wnioski – Radni nie zgłaszali żadnych pytań oraz wniosków.
Pisma
Przewodniczący – poinformował, że 18 czerwca br. do Sekretariatu Urzędu wpłynęło pismo od
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, natomiast do przewodniczącego trafiło
ono w dniu sesji – dlatego Przewodniczący postanawia przedmiotowe pismo pozostawić do
rozpatrzenia na następnej tj. lipcowej sesji, ponieważ program XLI sesji jest bardzo obszerny,
jest dużo tematów – pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przedsiębiorca – poprosił o odczytanie złożonego pisma.
Przewodniczący – podkreślił że nie miał możliwości zapoznać się ze złożonym pismem, dlatego
postanowił odłożyć go na następną sesję aby móc zapoznać się z tematem.
Przedsiębiorca – raz jeszcze zwrócił się z prośbą o odczytanie i dyskusję w temacie którego
dotyczy pismo.
Przewodniczący – zwrócił uwagę na ilość tematów w dzisiejszej sesji. Podkreślił że nie może
obiecać iż w dniu dzisiejszej sesji pismo zostanie odczytane.
Joanna Kwaśniowska – Radny – zwróciła się do Przewodniczącego z prośbą o odczytanie
złożonego pisma. Podkreślając że od tego pisma zależy istnienie firmy, a odroczenie tego pisma
na następną sesję może zakończyć się źle dla przedsiębiorstwa.
Przewodniczący – poinformował że zarówno Przewodniczący jak i Radni potrzebują czasu na
zapoznanie się z tematem dlatego postanawia odczytać pismo na następnej sesji. Podkreślił,
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że Rada nie chce działać na szkodę przedsiębiorstwa a jedynie rzetelnie przygotować się do
tematu.
Joanna Kwaśniowska – Radny – zaproponowała aby Radni podjęli decyzję odnośnie odczytania
pisma na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie czy odczytać pismo na sesji. W głosowaniu udział
wzięło 10 radnych. Za odczytaniem był jeden Radny, ośmiu było przeciw, jeden Radny
wstrzymał się od głosu
W związku z głosowaniem pismo zostaje odroczone na kolejną sesję.
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 10 radnych.
Za przyjęciem protokołu Nr XL/2018 z dnia 27 maja 2018 roku głosowało 10 radnych,
nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XL/2018 z dnia 27 maja 2018 roku został przyjęty przez radnych 10
głosami „za”.
Ad 3.
Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
skuteczności działań policji i straży pożarnej na terenie gminy Przecław w 2017
roku.
Przewodniczący – oddał głos Panu Grzegorzowi Marucha Kierownikowi Posterunku Policji w
Przecławiu, aby przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
skuteczności policji na terenie działania Posterunku Policji w Przecławiu w 2017 roku.
Grzegorz Marucha – Kierownik Posterunku Policji w Przecławiu – przedstawił efekty pracy
Policjantów z Posterunku Policji w Przecławiu w zakresie pracy: dochodzeniowo – śledczej,
operacyjno – wykrywczej, prewencyjnej, z działań na drogach oraz przedstawił priorytety
komendanta głównego Policji na lata 2016-2018 - informacja stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Przewodniczący – przedstawił informacje o działalności OSP z terenu Gminy Przecław za 2017
rok - informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Zwrócił się z prośbą aby w przyszłym roku budżetowym zabezpieczyć środki na zakup
samochodu ciężkiego – bojowego z napędem 4x4.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad.
Ad. 4.
Sprawozdanie z działalności za 2017r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Przecławiu oraz Spółki „Dwa Brzegi” Samorządowa Spółka z o.o.
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Przewodniczący – oddał głos Prezesowi ZGK Sp. z o.o. Panu Adamowi Chmurze.
Adam Chmura – Prezes ZGK Sp. z o.o. – przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu - sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Przewodniczący – poprosił Pana Jacka Klicha – Prezesa Spółki „Dwa Brzegi” o przedstawienie
Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017
Jacek Klich – Prezes Spółki „Dwa Brzegi” Sp. z o.o. – przedstawił sprawozdanie z działalności
za 2017r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Odnośnie przedstawionych sprawozdań głos zabrali:
Stanisław Moździoch – Radny – zwrócił się z pytaniem „czy jest możliwość dopłaty do przejazdu
MKS -em dla emerytów”.
Ryszard Brzozowski – Sołtys Tuszymy – podzielił się refleksją odnośnie przedstawionej
informacji o zdarzeniach drogowych na drodze wojewódzkiej położonej w miejscowości
Tuszyma. Wg przedstawionej informacji na drodze wojewódzkiej dochodzi do licznych zdarzeń
z udziałem samochodów osobowych jak i pieszych, natomiast zgodnie z pismem Zarządu Dróg
Wojewódzkich na drodze tej nie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu,
dlatego też Zarząd Dróg odmawiam ograniczenia prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej
biegnącej przez miejscowość Tuszyma.
Grzegorz Marucha – Kierownik Posterunku Policji – potwierdził, że na drodze tej dochodzi do
zdarzeń drogowych.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – udzielił odpowiedzi Radnemu Moździochowi
odnośnie dopłat do przejazdów MKS – to w gestii Rady leży podjęcie decyzji odnośnie wszelkich
dopłat.
Ad. 5.
Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie oświaty.
Przewodniczący – oddał głos Burmistrzowi Przecławia.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – odniósł się do realizacji budżetu gminy Przecław w
2017r. w podziale na wydatki i dochody.
Wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości ok 5 tys. zł, przy
planowanym deficycie 4 mln.
Poinformował również, że liczba mieszkańców gminy systematycznie wzrasta. Wzrost
podyktowany jest napływem nowych mieszkańców do gminy Przecław. Podkreślił że
największy wzrost urodzeń w ubiegłym roku odnotowano w miejscowości Błonie.
Anna Bogdan – Dyrektor Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego – przedstawiła sprawozdanie
z wykonywania zadań oświatowych w 2017r. Przedstawiła strukturę finansowania edukacji w
gminie, strukturę wydatków na zadania oświatowe, dotacje i programy oświatowe oraz
działania na rzecz uczniów a także inwestycje oświatowe - sprawozdanie stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Ad. 6.
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Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika MOPS
o przedstawienie informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2017r.
Lucjan Łazarz – Kierownik MOPS – przestawił: informację odnośnie sytuacji demograficznej i
społecznej na terenie gminy Przecław, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, zadania
realizowane przez MOPS, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia a także kadrę MOPS, środki
finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej. Przedstawił
wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej - informacja stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. 7.
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok
2017.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnik Gminy
o przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2017.
Joanna Krzempek - Skarbnik Gminy - przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Przecław za 2017 rok – prezentacja odnośnie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przedstawiła poziom dochodów w 2017r. oraz podział dochodów na: dochody własne, udziały
w podatku dochodowym, subwencję, dotacje oraz pozostałe dochody.
Przedstawiła realizację dochodów gminy Przecław w poszczególnych działach.
Przedstawiła strukturę wydatków za rok 2017 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.
Ad. 8.
Przestawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na
31 grudnia 2017r.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnik Gminy
o przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na 31 grudnia
2017r.
Joanna Krzempek - Skarbnik Gminy - przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego w
podziale na: udziały w Spółce ZGK w Przecławiu, w Spółce Dwa Brzegi, grunty
skomunalizowane i nieskomunalizowane – zgodnie z załącznikiem nr 12 do protokołu.
Ad. 9.
Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za rok
2017:
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu,
 Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poprosił Panią Annę Olejniczak – Dyrektor GBP w
Przecławiu oraz Panią Elżbietę Augustyn – Gruszkę – Dyrektor SDK w Tuszymie o
przedstawienie informacji o działalności Instytucji Kultury Gminy Przecław za rok 2017
Anna Olejniczak – Dyrektor GBP w Przecławiu – przedstawiła sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu – sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
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Elżbieta Augustyn – Gruszka – Dyrektor Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie –
przedstawiła sprawozdanie z działalności SDK w Tuszymie za rok 2017.
Przypomniała o połączeniu instytucji kultury MCK i SDK. Przedstawiła wydarzenia kulturalne z
2017r. realizowane na terenie gminy.
Ad. 10
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za rok 2017.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnik Gminy
o przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za rok 2017.
Joanna Krzempek - Skarbnik Gminy - przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017
obejmujące: bilans z wykonania budżetu, zbiorczy bilans jednostek budżetowych, zbiorczy
rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz zbiorcze zestawienie zmian w funduszu
jednostek – zgodnie z załącznikiem nr 12 do protokołu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował wszystkim za realizację budżetu Gminy
Przecław w roku 2017. Zwrócił się z prośbą o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy.
Nikt nie miał pytań do przedstawionych sprawozdań.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu Przewodniczący przeszedł do realizacji pkt. 11
porządku obrad.
Ad 11.
Przedstawienie Uchwały Nr XIV/89/2018 z dnia 29 marca 2018r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.
Przewodniczący – odczytał Uchwałę Nr XIV/89/2018 z dnia 29 marca 2018r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
z której wynikało, że przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Przecław
za 2017 rok RIO opiniuje pozytywnie - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 12.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia
7 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Przecław za rok 2017.
Przewodniczący – oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Radnemu Józefowi
Bogdanowi.
Józef Bogdan – Radny – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z
dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
oraz sprawozdania finansowego gminy Przecław za rok 2017, z której wynika że Komisja
Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu oraz sprawozdanie finansowe gminy
Przecław za 2017 rok - opinia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad 13.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 7
czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z
tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław na rok 2018.
Przewodniczący – oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Radnemu Józefowi
Bogdanowi.
Józef Bogdan – Radny – przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Miejskiej w Przecławiu z dnia
7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu
wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2017, z którego wynika że Komisja Rewizyjna
wnioskuje do Rady Miejskiej w Przecławiu o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy za 2017 rok - wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 14.
Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Przecławiu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący – odczytał Uchwałę Nr XIV/173/2018 z dnia 11 czerwca 2018r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przecławiu o udzielenie absolutorium za 2017 rok,
z której wynikało że RIO pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Przecławiu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za
2017.
Przewodniczący – przedstawił 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2017.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XLI/358/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za
2017 rok - stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 15 i przeszedł do realizacji pkt. 16.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
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Przewodniczący – przedstawił 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 udzielenia Burmistrzowi Przecławia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
W głosowaniu nad uchwałą (bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady wynosi
8) 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 XLI/359/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Przecławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok - stanowiącą załącznik nr
19 do protokołu.
Przewodniczący stwierdził że radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium Burmistrzowi
Przecławia z tytułu wykonania budżetu gminy Przecław za 2017 składając życzenia i gratulacje
Burmistrzowi Przecławia.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – podziękował wszystkim za współpracę i życzliwość.
Przewodniczący zamknął pkt 16 i przeszedł do realizacji pkt. 17.
Ad 17.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przecław miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przewodniczący – poprosił Pana Janusz Krakowskiego – Sekretarza Gminy o przedstawienie i
omówienie projektu uchwały.
Janusz Krakowski – Sekretarz Gminy – przedstawił projekt uchwały przedstawiając liczbę
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych poza miejscem spożycia na
terenie Gminy Przecław oraz w miejscu sprzedaży.
W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przecław miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 radnych (Radny Roman Gawryś był nieobecny
podczas głosowania). Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw
i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XLI/360/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy
Przecław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - stanowiącą załącznik nr 20
do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 17 i przeszedł do realizacji pkt. 18.
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Ad 18.
Podjęcie zmieniającej 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 – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omówił projekt uchwały. Poinformował, że zwiększenie kwoty pomocy finansowej
podyktowane jest wynikiem przetargu na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego.
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 zmieniającej 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 9 radnych (Radny Roman Gawryś był nieobecny
podczas głosowania). Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw
i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła zmieniającą Uchwałę Nr XLI/361/2018 - 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 21 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 18 i przeszedł do realizacji pkt. 19.
Ad 19.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami – omówił projekt uchwały. Poinformował, że zmiana podyktowana jest zwiększeniem
ilość miejsc ujęć wody.
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 uchwalenia VIII zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 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 XLI/362/2018 - w sprawie uchwalenia VIII zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 19 i przeszedł do realizacji pkt. 20.
Ad 20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok
2018.
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 więcej 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 2018 rok.
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 XLI/363/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na
2018 rok - stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 20 i przeszedł do realizacji pkt. 21.
Ad.21.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przecław na lata 2018 - 2027.
Przewodniczący – przedstawił 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 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XLI/364/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przecław na lata 2018 - -2027 - stanowiącą załącznik nr 24 do
protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 21 i przeszedł do realizacji pkt. 22.
Ad.22.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przecławia.
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Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – zabrał głos w sprawie przedmiotowej uchwały.
Poinformował że obniżka związana jest ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia
pracowników samorządowych.
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 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Przecławia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XLI/365/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Przecławia - stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 22 i przeszedł do realizacji pkt. 23.
Ad 23.
Wolne zapytania i wnioski.
Andrzej Pietrzycki – zapytał o powód braku wody w wodociągu w sołectwie Podole.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – udzielił odpowiedzi Sołtysowi Podola w sprawie
braku wody – brak wody spowodowany jest upałami i duży zużyciem wody na podlewanie.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy – w związku z wpływem darowizny zwróciła się z prośbą
o reasumpcję głosowania nad zmiana uchwały budżetowej.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10 radnych. Za głosowało 10 radnych, nikt nie
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący – poinformował że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest po 20 lipca.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XLI 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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