Protokół Nr IV/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 20 lutego 2007 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz.9.00, a zakończono o godz. 12.50.
Na ogólny stan radnych 12 w sesji uczestniczyło 11 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski.
Przed rozpoczęciem obrad sesji przedstawiciel Sitechu Pan Andrzej Świerczyński wręczył
w imieniu Zarządu - Prezesowi Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Przemkowie Panu Jarosławowi
Smolarczyk 4 radiostacje nasobne. Pan Grzegorz Kasperek - Komendant Gminny Zarządu Miejsko
- Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Przemkowie podziękował za otrzymany
prezent i liczy w dalszym ciągu na dobrą współpracę.
W następnej kolejności Pan Burmistrz podziękował Panu Prezesowi Waldemarowi Figurze za
dotychczasową współpracę, w związku z zakończeniem pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów,
Kanalizacji i Ciepłownictwa w Przemkowie.
Pan Janikowski poinformował Radę o konieczności wprowadzenia dodatkowego punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonania
czynności związanych z podróŜami słuŜbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zaproponowanej zmiany do porządku obrad. Za
zmianami w porządku obrad głosowano jednomyślnie.
Przewodniczący odczytał porządek obrad, za przyjęciem porządku głosowało 11 radnych.

Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043,
1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ul. Głogowskiej i Kaczanowskiej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych we wsi Wilkocin gm. Przemków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przemków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy Przemków na 2007r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 20 marca 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Przemków.
6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXII/189/05 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających
działalność w zakresie produkcji, usług i handlu mających na celu utworzenie nowych
miejsc pracy na terenie gminy Przemków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/256/06 z dnia 06 października
2006r. Przyjęcie ,,Programu rozwoju sportu w Gminie i Mieście Przemków w latach 2006
-2010”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz
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dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2007r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami uŜytkowymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
12. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Przemków
w 2006r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie na terenie gminy i miasta Przemków na 2007r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ,,Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonania
czynności związanych z podróŜami słuŜbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Przemkowie
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy róŜne.
Do punktu 1
Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe uchwała ta dotyczy podziału terenu miedzy ul. Głogowską
a Kaczanowską. W momencie realizowania planu przestrzennego powstał obiekt Pana Korzekwy
na drodze, która tam została zaprojektowana. W związku z tym naleŜało to uregulować. Przy
podziale ta droga nie będzie potrzebna. W miejscu tym mieści się takŜe kort tenisowy, co teŜ
częściowo ulegnie zmianie.
Przewodniczący Mazurek poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała nad tą
uchwałą i opiniuje ją pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045,
1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ul. Głogowskiej i Kaczanowskiej. Za podjęciem
uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/22/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048,
1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ul. Głogowskiej
i Kaczanowskiej.
Do punktu 2
Pan Burmistrz przedstawił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych we wsi Wilkocin gm.
Przemków. Tereny te dotyczą rozbudowy kopalni Ŝwiru przez firmę KruszBud. Drugie działki
w rejonie wsi Wilkocin, gdzie równieŜ znajdują się złoŜa kopalin mineralnych. Obecny właściciel,
a przyszły inwestor prosi o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w celu umoŜliwienia dalszych działań gospodarczych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, Ŝe komisja pracowała nad tą
uchwałą i opiniuję ją pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych we wsi Wilkocin gm.
Przemków. Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/23/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów połoŜonych we wsi Wilkocin gm.Przemków.
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Do punktu 3
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wojciecha Gębarskiego – uprawnionego urbanistę
o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Gębarski poinformował, Ŝe istnieją dwa podstawowe opracowania, które gmina obowiązek
chronić i posiadać:
1) studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
Pierwsze opracowanie dotyczące studium obowiązuje obligatoryjnie całą gminę w granicach
administracyjnych. Nie stanowi ono aktu prawa miejscowego, jest tylko aktem kierownictwa
zewnętrznego, którego musi przestrzegać Burmistrz i Rada. Zmiany tego studium w przypadku
pierwszej uchwały dotyczącej ul. Kaczanowskiej i Głogowskiej nie były potrzebne. W studium tym
nie zaznaczone były złoŜa, dlatego naleŜy wprowadzić zmiany. Przeznaczenie tego terenu jest
zgodne ze studium. NaleŜy najpierw uchwalić te zmiany w studium, później podjąć stosowne
uchwały o zmianie istniejących i sporządzić nowe miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Przemków. Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr
IV/24/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przemków.
Do punktu 4
Pan Burmistrz przedstawił w pierwszej kolejności realizację budŜetu od 2004 r. - 2006 r.
W następnej kolejności przedstawił propozycje zmian do budŜetu gminy na 2007r. zgodnie
z załącznikiem. W planowanych dochodach jest kwota 19.057.786 zł.
Po stronie wydatków jest kwota 19.465.786 zł. Deficyt budŜetu gminy wynosi 408.000 zł. Jest to
budŜet, który pozwoli na podjęcie działań w celu wystąpienia po środki unijne. Budowa Hali
została wstrzymana, ze względu na brak moŜliwości realizacji tego zadania. Został zwiększony plan
wydatków o kwotę ponad 300 tys. zł.
W następnej kolejności Pan Burmistrz przedstawił największe zadania na rok 2007:
- inwestycje – remont ul. Rybnej - 240 tys. zł;
- remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu – 120 tys. zł;
- uruchomienie prac społecznie uŜytecznych – na ten cel przeznaczono w budŜecie 60 tys. zł;
jest to praca dla ludzi najuboŜszych, (10 godz. tygodniowo), 50 % jest refundowane
z Powiatowego Urzędu Pracy;
- na oświatę zaplanowano - 390 782 zł;
- pomoc społeczna – zwiększenie o 70 tys. zł;
- budowa hali sportowej zostaje wstrzymana – jest to kwota 1 560 000 zł,
pieniądze w kwocie 863 975 zł zostają przeznaczone:
1) na skanalizowanie obszarów wiejskich – 300 tys. zł;
2) kanalizacja sanitarna – 93 975 zł;
3) sieć wodociągowa – Wilkocin – 240 tys. zł;
4) sieć wodociągowa Ostaszów – Krępa – 200 tys. zł;
5) plan odnowy wsi – 30 tys. zł.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe gmina powinna posiadać ok. 25 lokali socjalnych dla osób, które
posiadają wyroki sądowe. Pan Burmistrz oznajmił, Ŝe były to największe zadania i zmiany
w budŜecie gminy na 2007 r. Wstrzymanie jednego duŜego zadania pozwala na uruchomienie
innych mniejszych zadań. Budowa hali na razie nie będzie realizowana na pewno w tak szerokim
zakresie. Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą do Szanownej Rady o zaakceptowanie budŜetu gminy
na 2007r. po wprowadzonych zmianach.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
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Po przerwie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod dyskusję.
Radny Kwiatkowski zwrócił uwagę, Ŝe nie widzi w budŜecie środków na decyzje lokalizacyjną
dotycząca budowy świetlicy w Ostaszowie.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jest to sprawa budŜetu na przyszły rok.
Radny Mazurek poinformował, Ŝe komisja Rozwoju Gospodarczego analizowała szczegółowo
projekt budŜetu na 2007r. a takŜe proponowane zmiany. Sprawa zmniejszenia deficytu prognozuje
korzystnie realizowanie budŜetu. Radny Mazurek zwrócił uwagę na zmianę kwot w budŜecie
oświaty a takŜe na przeznaczenie środków na remont budynku Urzędu. Jest to zapowiedź pewnych
korzystnych zmian.
Radna Dalecka poinformowała, Ŝe Komisja ds. Społecznych analizowała projekt budŜetu,
jednocześnie prosi Pana Burmistrza o więcej informacji w sprawie reaktywowania zespołu
Mozaika, na który w projekcie budŜetu jest zaplanowana kwota 40 tys. zł.
Radny Kulesza oznajmił, Ŝe wstrzyma się od głosowania nad projektem budŜetu. Martwi go sprawa
wstrzymania budowy Hali Sportowej. Na terenie naszej gminy powinien rozwijać się sport. Hala ta
ma słuŜyć wszystkim dzieciom. Radny Kulesza nie wyobraŜa sobie, Ŝeby pieniądze, które były do
tej pory przeznaczone na Halę zostały zmarnotrawione.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Pan Burmistrz na pewno nie zrezygnuje z budowy Hali i na
pewno w tej kadencji ona powstanie.
Radny Drabik poruszył problem remontu dróg na Małej Hucie, które są w bardzo złym stanie.
W następnej kolejności poruszył temat remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 2, na który
w budŜecie przeznaczono 20 tys. zł, jednocześnie zwrócił się z pytaniem czy będą pieniądze na
elewacje zewnętrzną budynku. Poprosił takŜe o informacje na temat powstania lokali socjalnych
w budynku po byłych Zakładach Metalurgicznych, i czy kwota 100 tys. zł wystarczy na remont
budynku.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Eugeniuszowi Habura, która
przedstawił pracę Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Pan Habura zwrócił stwierdził, Ŝe w
projekcie budŜetu nie znalazły się środki na potrzeby stowarzyszenia, o które zwracali się w
miesiącu listopadzie ubiegłego roku.
Po wypowiedzi Pana Habury Pan Burmistrz zaczął udzielać odpowiedzi na zadane wcześniej
pytania.
- W sprawie działek na ul. Topolowej – Klonowej Pan Burmistrz poinformował, Ŝe w tym roku
nastąpi uzbrojenie tych działek, Ŝeby moŜna było je sprzedawać.
- Odnośnie reaktywowania zespołu Mozaika, Pan Burmistrz podjął decyzję juŜ w dniu wyborów
Kwota 40 tys. zł pozwoli zespołowi zaistnieć do końca roku. Pan Burmistrz bierze sprawę tego
zespołu na siebie, z zarazem ubolewa nad zaprzestaniem działalności tego zespołu, który promował
nasza gminę. Kultura musi się rozwijać w Przemkowie.
- W sprawie mniejszości narodowych Pan Burmistrz poinformował, Ŝe z budŜetu nie zostały
ujęte Ŝadne środki. Składanie wniosków jest w terminie do 15 września roku poprzedzającego.
- Pan Burmistrz poinformował, Ŝe zadanie inwestycyjne dotyczące sieci wodociągowej na
Osiedlu Głogowskim zostało przesunięte na 2008 rok.
- Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jeszcze nie podjął decyzji w sprawie budowy Hali Sportowej.
MoŜe uda się to zrealizować w tej kadencji, ale na dzień dzisiejszy są waŜniejsze inwestycje.
Wstrzymanie tego zadania pozwoli na zrealizowanie innych bardzo waŜnych spraw.
- Remont dróg na Małej Hucie został przesunięty na przyszły rok, poniewaŜ nie zostały
zakończone prace kanalizacyjne.
- Na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 zostało przeznaczonych 20 tys. zł, sprawa
elewacji budynku nie wchodzi do realizacji w tym roku.
- W sprawie remontu budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne, Pan Burmistrz
poinformował, Ŝe kwota 100tys. zł jest tylko na rozpoczęcie zadań inwestycyjnych,
opracowanie dokumentacji. Powierzchnia budynku wynosi ok. 1600m2, z których moŜe
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powstać ok. 30 lokali socjalnych. Konkretna liczba lokali będzie znana po pracach
projektowych. Od bieŜącego roku funkcjonuje program pomostowy w zakresie tworzenia lokali
socjalnych. Z budŜetu państwa moŜna uzyskać dofinansowanie w wysokości 40 %.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II- 303/2006 II składu orzekającego RIO we
Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie opinii o projekcie budŜetu gminy Przemków na
2007r. wraz z objaśnieniami, prognozą kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budŜetu gminy Przemków na 2007r.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Rada podjęła
uchwałę Nr IV/25/07 w sprawie budŜetu gminy Przemków na 2007r.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Do punktu 5
Po przerwie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia
20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Przemków.
Przewodniczący Mazurek poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała nad tą
uchwałą i opiniuje ją pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków. Za podjęciem uchwały głosowano
jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/26/07 zmieniającą uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków.
Do punktu 6
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXII/189/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca
2005r. w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających działalność w zakresie
produkcji, usług i handlu mających na celu utworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy
Przemków.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe uchwała ta wygasła z mocy prawa, w trakcie jest opracowywany
nowy projekt uchwały, oczekujemy na opinię w sprawie tej uchwały
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXII/189/05 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących
i uruchamiających działalność w zakresie produkcji, usług i handlu mających na celu utworzenie
nowych miejsc pracy na terenie gminy Przemków.
Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/27/07 uchylającą
uchwałę Nr XXXII/189/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie ulg dla
przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających działalność w zakresie produkcji, usług i handlu
mających na celu utworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Przemków.
Do punktu 7
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały dotyczącej określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Gminy i Miasta Przemków.
Przewodniczący Mazurek poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała nad
tą uchwałą i opiniuje ją pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
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i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków. Za podjęciem uchwały
głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/28/07 w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków.
Do punktu 8
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XLIII/256/06 z dnia 06 października 2006r. Przyjęcie
,,Programu rozwoju sportu w Gminie i Mieście Przemków w latach 2006 -2010”. Przewodniczący
Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/256/06 z dnia 06 października
2006r. Przyjęcie ,,Programu rozwoju sportu w Gminie i Mieście Przemków w latach 2006 -2010”.
Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych
głosowało przeciw. Rada podjęła uchwałę Nr IV/29/07 w sprawie zmiany uchwały Nr
XLIII/256/06 z dnia 06 października 2006r. Przyjęcie ,,Programu rozwoju sportu w Gminie
i Mieście Przemków w latach 2006 -2010”.
Do punktu 9
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały dotyczącej ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników
wynagrodzenia na 2007r.”
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe obecny projekt uchwały jest wynikiem negocjacji ze Związkami
Zawodowymi. Zostały podjęte uzgodnienia moŜliwe do zaakceptowania przez budŜet gminy na
2007r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku
mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2007r.”
Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/30/07 w sprawie
ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za
warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2007 r.”
Do punktu 10
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały dotyczącej zasad gospodarowania komunalnymi lokalami uŜytkowymi.
Przewodniczący Mazurek poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała nad
tą uchwałą i opiniuje ją pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi
lokalami uŜytkowymi. Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr
IV/31/07 w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami uŜytkowymi.
Do punktu 11
Przewodniczący Mazurek poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała nad
uchwałą w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i opiniuje ją pozytywnie.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jest to nowa uchwała, która nie funkcjonowała do tej pory.
Z powodu braku tej uchwały nie było wpływu dochodów gminy do budŜetu.
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego. Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/32/07
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Do punktu 12
Przewodniczący Rady przedstawił: Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta
i Gminy Przemków w 2006r. Załącznik nr 1 do protokołu z sesji.
Przewodnicząca Dalecka poinformowała, Ŝe Komisja ds Społecznych zapoznała się ze
sprawozdaniem i opiniuje je pozytywnie. Za przyjęciem sprawozdania głosowano jednomyślnie.
Do punktu 13
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na
terenie gminy i miasta Przemków na 2007r.
Przewodnicząca Dalecka poinformowała, Ŝe Komisja ds Społecznych zapoznała się z projektem
uchwały i opiniuje ją pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na terenie gminy i miasta Przemków na 2007r.
Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/33/07 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na terenie gminy
i miasta Przemków na 2007r.
Do punktu 14
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały dotyczącej diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie.
Radny Kulesza oznajmił, Ŝe jest przeciwny podjęciu tej uchwały, poniewaŜ nastąpi obciąŜenie
budŜetu o kolejne 20 tys. zł. Są pilniejsze potrzeby niŜ podwyŜszanie diet dla radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe nie jest to zwiększenie diet, tylko zmiana sposobu
wypłacenia. Wcześniejszy sposób wypłacania diet blokował częstotliwość odbywania się
posiedzeń.
Pan Burmistrz zwrócił uwagę, Ŝe na diety jest przeznaczona kwota 12 tys.892 zł a nie 20 tys. zł jak
sugerował Radny Kulesza.
Radny Mazurek stwierdził, Ŝe nie będzie to podwyŜka, tylko uregulowanie diet. Jednocześnie
zwrócił uwagę na wypłatę diet dla sołtysów. Sołtysi powinni współpracować z Radą i Burmistrzem.
Komisja Rozwoju Gospodarczego proponuje zmianę diet miesięcznych dla sołtysów z wysokości
3% na 4 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.
Za przyjęciem zmiany w § 1 pkt 4głosowano jednomyślnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej
w Przemkowie. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 radnych głosowało przeciw. Rada
podjęła uchwałę Nr IV/34/07 w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie.
Do punktu 15
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego. Przewodniczący nie będzie się zmieniał co roku, lecz będzie pełnił swoje obowiązki
całą kadencje, będąc zatrudnionym w związku. Statut musiał równieŜ ulec zmianie w związku
z zaleceniami pokontrolnymi RIO.
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Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś ma uwagi do tego projektu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku
Międzygminnego ,,Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach. Za podjęciem uchwały
głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr IV/35/07 w sprawie przyjęcia zmian Statutu
Związku Międzygminnego ,,Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
Do punktu 16
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe do tej pory nie było uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady do wykonania czynności związanych z podróŜami słuŜbowymi
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie, w związku z czym wystąpiła konieczność
podjęcia takiej uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego
Rady do wykonania czynności związanych z podróŜami słuŜbowymi Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Przemkowie. Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę
Nr IV/36/07 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonania czynności
związanych z podróŜami słuŜbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Do punktu 17
Po przerwie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Rady. Za przyjęciem protokołu głosowano jednomyślnie.
Do punktu 18
Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje złoŜone na piśmie.
1. Radny Stanisław Kwiatkowski – prosi o odpowiedź, czy zostały podjęte działania w sprawie
czyszczenia rowów na terenie całej gminy Przemków. Jest to zadanie bardzo pilne. Rolnicy
zgłaszają , Ŝe pola są pozalewane, w piwnicach stoi woda, a wszystko jest to wina
pozamulanych drenów, pozarastanych i takŜe pozamulanych rowów.
2. Radny Piotr Rudyk – przy posesji Pani Bargiel Małgorzaty Wysoka 58, w czasie opadów
deszczu lub roztopu śniegu, z rowu który nie ma odpływu wycieka woda na drogę płynąc
całą szerokością nawierzchni około 120 m niszczy asfalt i utrudnia poruszanie się
mieszkańców tego rejonu. Proszę o podjęcie działań i likwidację tego wycieku.
3. Radny Piotr Rudyk – dotyczy utwardzenia drogi gruntowej do posesji Pani Korneckiej
Jadwigi Nr 36. Na drodze gruntowej na odcinku około 150 m utrudniony jest przejazd
z powodu duŜych kolein i zastoisk wodnych. W dniu 01.02.2007r. Głogowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne – SITA, z tego powodu nie wykonała usługi wywozu
nieczystości zostawiając na tę okoliczność protokół. Gotowość świadczenia kolejnej usługi
deklarują dopiero po wykonaniu utwardzenia drogi. Nadmienił równieŜ, Ŝe utrudniony jest
dojazd pojazdów osobowych, a szczególnie karetki pogotowia ratunkowego. Prosi
o rozwaŜenie moŜliwości utwardzenia tego odcinka drogi. Do interpelacji dołączam
protokół GPK- SITA Głogów sp. z o.o.
4. Radny Drabik Władysław – prosi o wymuszenie na dzierŜawcy stawów hodowlanych
o wyczyszczenie rowów przy osiedlu Mała Huta, powodem tego jest stojąca w piwnicach
woda.
5. Radny Drabik Władysław – problemem mieszkańców osiedla Mała Huta jest droga przy ul.
Zielonej, stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, a w szczególności dla dzieci idących do
szkoły. Samochody rozwijają tam duŜe prędkości, pomimo Ŝe są znaki ograniczenia.
Proponuje zamontowanie na drodze spowalniaczy tzw. garbów lub wykonanie chodnika.
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6. Radny Kulesza Eugeniusz – w związku z licznymi prośbami części mieszkańców ,,Osiedla
Huta” zwraca się o zamontowanie lampy oświetleniowej przy wjeździe do przystanku PKS
od strony tzw. miasta.
7. Radny Ruszczyk Marian – zapytanie w sprawie planowanych inwestycji dotyczących Oś.
Głogowskiego w Przemkowie – zgodnie z załączonym pismem Mieszkańców ul.
Kościuszki 7-9.
8. Radna Dalecka Maria –1) Czy istnieje moŜliwość zatrudnienia z terenów wiejskich osób
w ramach prac społecznie uŜytecznych. Osoby te mogłyby wykonywać prace na terenach
stanowiących własność Gminy w poszczególnych wsiach.
2) Czy jest nadzieja na ,,załatanie” dziur na drogach gminnych w miejscowości Wilkocin
i Wysoka(droga wojewódzka), Łąkociny.
3) Depilacja drzew na cmentarzu w Wysokiej przez firmę ,,FENIX”. Depilacja drzew na
odcinku drogi powiatowej z Wysokiej do Jędrzychówka oraz uzupełnienie asfaltu w jezdni.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe w sprawie melioracji zostały podjęte działania, skierowano pismo
do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy. Odnośnie Małej Huty
zostały juŜ podjęte działania i zostało skierowane pismo do dzierŜawcy stawów.
W sprawie sprawowania opieki w czasie dowozu dzieci do szkół, zostały skierowane pisma do
Dyrektorów Szkół. W budŜetach szkół zostały zabezpieczone środki finansowe na to zadanie.
Radny Kulesza poprosił o informacje na temat pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Pan Burmistrz będzie przedstawiał informacje co kwartał.
Pan Burmistrz poinformował radnych o podjętych działaniach w ostatnim czasie, m.in. w sprawie
internetyzacji szerokopasmowej na terenie gminy, na które są przeznaczone bardzo duŜe środki
pomocowe.
- W sprawie kanalizacji – temat jest na etapie dokumentacji. Powiat Polkowicki moŜe być
skanalizowany jako pierwszy w kraju;
- W sprawie podstrefy – został złoŜony wniosek do Legnickiej strefy;
- Zostały podjęte decyzje w sprawie sprzedaŜy działki na osiedlu Huta pod budowę obiektu
handlowego;
- 16 osób otrzymało zatrudnienie w firmie Lubinex.
Radny Kulesza poprosił o informacje na temat stanu prawnego Tartaku.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe na dzień dzisiejszy jest ustalony kurator, którym jest pracownik
z urzędu. Pracownik ten będzie reprezentował właściciela przed sądem.
Przewodniczący Rady poinformował radnych o korespondencji, która wpłynęła do Biura Rady.
Przewodniczący zamknął sesje Rady Miejskiej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Irena Skiba
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
Jacek Janikowski
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