Protokół Nr IX/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 26 czerwca 2007 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.00.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski
i stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności porządku obrad wprowadzając pkt 7 dotyczący
Informacji o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy w II kwartale 2007 r. jako pkt 1. Za zmianą
porządku obrad głosowało 15 radnych.
Przewodniczący odczytał porządek obrad, za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Informacja o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy w II kwartale 2007 r.
2. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Przemków oraz działań zmierzających do
jego zmniejszenia w roku 2006 oraz 4 miesiące 2007 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemkowskiego
Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2006.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2006.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Konopskiej zam. Przemków,
ul. Topolowa 7a/3 na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Przemkowie w przedmiocie dokonania
przez nią naboru na wolne stanowisko pracy – intendent w Publicznym Przedszkolu Nr 2
w Przemkowie.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
9. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Pan Burmistrz przedstawił radnym Informację o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy w II
kwartale 2007 r.
Radny Kulesza zwrócił się z pytaniem czy będzie ogłoszony nowy konkurs na dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Przemkowie.
Pan Burmistrz poinformował, że przepisy zezwalają na powołanie przez Burmistrza Dyrektora
Szkoły, jeżeli konkurs się nie odbył.
Do punktu 2
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Przemków oraz działań zmierzających do jego
zmniejszenia w roku 2006 oraz 4 miesiące 2007 r.
Na sesje został zaproszony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pan Sławomir Wieczorek.
Radna Krupska poprosiła o informację, co jest przyczyną, że nie można pozyskać więcej miejsc
pracy – brak odpowiedniego wykształcenia czy rzeczywisty brak miejsc pracy. Czym jest
spowodowane, że tylko niewielka ilość osób skorzystała z pomocy finansowej na działalność
gospodarczą.
Dyrektor Wieczorek poinformował, że wskaźnik osób bezrobotnych stale spada. Często osoby
ubiegające się o pracę nie mają odpowiedniego wykształcenia. Dużo osób wyjechało za granicę.
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Kilka miesięcy temu była zorganizowana giełda pracy, zatrudniano osoby do szycia pokrowców
w Nowej Soli. Środki finansowe przeznaczone na Przemków wynoszą ok. 714 tys. zł, na 859 osób
bezrobotnych, mieścimy się w średniej powiatowej. Wiele osób z Przemkowa korzysta z dojazdu
do pracy w Chocianowie. Poziom bezrobocia w Przemkowie jest mniejszy niż w Chocianowie.
Radny Dąbrowski zwrócił uwagę na warunki pracy w Zakładzie w Nowej Soli i poruszył temat
likwidacji filii Biura Pracy w Przemkowie. Dyrektor Wieczorek wyjaśnił, że Filia Powiatowego
Biura pracy została zlikwidowana. Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku od miesiąca czerwca
będzie mogła odbierać zasiłek w Banku Spółdzielczym. Osoby bezrobotne muszą dojechać do
Polkowic w celu rejestracji.
Radny Mazurek zapytał, czy radni mieli wpływ na reorganizację Urzędu Pracy w Przemkowie.
Dyrektor Wieczorek poinformował, że radni nie mieli wpływu na rozwiązanie tej Filii. Reaktywacja
tego punktu niczego nie zmieni, tylko podniesie koszty. Obecnie nie brakuje miejsc pracy, brakuje
tylko dla osób z wyższym wykształceniem.
Radny Dąbrowski stwierdził, że niepokojąca jest liczba osób pozostających bez pracy w wieku
30-40 lat, jakie mogą być podjęte działania w celu stworzenia miejsc pracy dla tych osób.
Dyrektor Wieczorek poinformował, że coraz częściej są zatrudniane osoby w wieku 30-40 lat, są
dla nich organizowane przygotowania zawodowe w celu przyuczenia do zawodu. Powiatowy Urząd
Pracy nie jest powołany do tworzenia nowych miejsc pracy. Urząd ma spełniać określone przez
ustawodawcę zadania. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy.
Przewodniczący podziękował Panu Dyrektorowi Wieczorkowi za przybycie, jednocześnie ogłosił
15 minutową przerwę.
Po wyczerpaniu punktu 2 Pan Burmistrz opuścił sesję Rady Miasta.
Do punktu 3
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2006.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr IX/58/07 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2006.
Do punktu 4
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2006. Za
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr IX/59/07 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie za
rok obrotowy 2006.
Do punktu 5
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała nad projektem
uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. i opiniuje ją pozytywnie. Jednocześnie poprosił
o więcej informacji Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na
2007 rok dokonuje się następujących zmian:
1. dochody : zwiększa się plan dochodów o kwotę 202.206 zł – z tytułu planowanych do
pozyskania środków na kanalizacje sanitarną;
2. wydatki:
a) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 471.864 zł, z przeznaczeniem na:
- 33.505 zł – prace melioracyjne – interwencyjną likwidację zagrożenia sanitarnego w obrębie
zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych we wsi Wysoka i Krępa,
- 30.000 zł - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny
działek do sprzedaży, opracowanie analizy sprywatyzowania usług wodno-kanalizacyjnych
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w Gminie,
- 48.022 zł – podatek VAT,
- 61.000 zł – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
- 15.000 zł- zakup paliwa i materiałów dla ochotniczej straży pożarnej,
- 5.000 zł – zakup oprogramowania dla SP Wysoka,
- 30.000 zł – usługi na wysypisku m.in. ugniatanie, monitoring,
- 179.932 zł – wymianę sieci wodociągowej Ostaszów – Krępa,
- 19. 405 zł – dotacje dla POK – zatrudnienie dodatkowego pracownika - płace i pochodne na 7
m-cy br. Wyniosą brutto z pochodnymi 9.489 zł oraz pokrycie poniesionych kosztów
związanych z organizacją DNI PRZEMKOWA 9.916 zł,
- 50.000 zł opracowanie dokumentacji na świetlicę w Ostaszowie,
- 5.779 zł – funkcjonowanie w okresie letnim kąpieliska – utrzymanie ratownika, dozorcy oraz
niezbędne materiały.
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł – przeznaczonych na obsługę długu
publicznego.
Radna Krupska poprosiła o wyjaśnienie tematu związanego z budową świetlicy w Ostaszowie
i wydatki związane z rozbudową sieci wod-kan. Przewodniczący Rady w odpowiedzi na pytanie
radnej poinformował, że 50 tys. zł będzie przeznaczone na dokumentację dotyczącą budowy nowej
świetlicy w Ostaszowie. Jeżeli chodzi o sieć wodociągową, to bez względu na to czy będzie nowy
inwestor czy nie, to sieć jest własnością gminy.
Pani Skarbnik poinformowała, że realizacja zadania uprzednio zakładana na lata 2007 – 2008
będzie realizowana w 2007 roku, w związku z tym złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy na dotację i pożyczkę, wobec powyższego
wartość zadania na 2007 rok wzrosła o 179.932 zł.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 wstrzymało się od
głosu. Rada podjęła uchwałę Nr IX/60/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
Do punktu 6
Pani Skarbnik poinformowała, że jest konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w wysokości – 1.896.928 zł, z przeznaczeniem na: częściowe finansowanie planowanego deficytu
budżetu 2007 roku w wysokości 1.142.055 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 754.873 zł.
Kredyt ten zostanie spłacony w latach 2009 – 2016 z dochodów własnych gminy.
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opiniuje uchwałę.
Radny Dąbrowski poprosił Panią Skarbnik o procentowe przedstawienie zadłużenia gminy.
Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy wynosi 6.843.250 zł, a po
zaciągnięciu kredytu będzie wynosić 8.740.178 zł ( po spłacie różnicy do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Planowana jest pożyczka w wysokości 521.245 zł. Po zaciągnięciu w/w kredytu zadłużenie do
planowanych dochodów, które na dzień dzisiejszy wynosi 20.167.243 zł wynosić będzie 43,44%,
a po zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 45,92%. Jeżeli dochód nie zostanie
wykonany w 100%, to procent zadłużenia odpowiednio wzrośnie.
Planowane raty do spłaty na 2007 rok są już praktycznie spłacone.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od
głosu.
Rada podjęła uchwałę Nr IX/61/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
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częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Do punktu 7
Przewodniczący Rady odczytał treść skargi i poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie wniosków z rozpatrzonej skargi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Ruszczyk odczytał protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej z dnia 15.06.2007 r. Komisja zakończyła protokół wnioskiem do Rady Miejskiej aby
Rada uznała skargę za bezzasadną
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem jakie były stawiane wymagania dla kandydata na to
stanowisko.
Przewodniczący Ruszczyk przeczytał wymagania stawiane kandydatom.
Głos zabrała też Pani Dyrektor Przedszkola nr 2 w temacie skargi.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję na temat skargi.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy
Konopskiej zam. Przemków, ul. Topolowa 7a/3 na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Przemkowie
w przedmiocie dokonania przez nią naboru na wolne stanowisko pracy – intendent w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 w Przemkowie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Rada podjęła uchwałę Nr IX/62/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Konopskiej zam.
Przemków, ul. Topolowa 7a/3 na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Przemkowie w przedmiocie
dokonania przez nią naboru na wolne stanowisko pracy – intendent w Publicznym Przedszkolu Nr
2 w Przemkowie.
Do punktu 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu. Za przyjęciem protokołu głosowało 14
radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Do punktu 9
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Janisio zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postępowania podatkowego
dotyczącego ulgi podatkowej Zamet PL., spółka z o.o.
Radca Prawny zaapelował do radnych i Pana Janisio – organy gminy mają działać wg kompetencji
ustawowych. Burmistrz prowadzi postępowanie wobec Zametu i jest na etapie rozpoznawania
sprawy. Organ podejmujący decyzje musi być wolny. Rada nie może brać udziału w rozpatrywaniu
tej sprawy, ponieważ Rada rozstrzyga sprawy podejmując uchwały.
Przewodniczący zamknął sesję Rady Miejskiej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Irena Skiba
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
Jacek Janikowski
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