Protokół Nr VI/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 13 kwietnia 2007 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz. 11.25.
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 zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt 3 - dotyczącego zamknięcia obrad.
Za zdjęciem tego punktu radni głosowali jednomyślnie. Dodatkowo zawnioskował wprowadzenie
dodatkowych punktów:
1) dotyczący podjęcia
uchwały upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Przemkowie Pana Jacka Janikowskiego do składania za Radę wyjaśnień przed Sądem
Okręgowym w Legnicy w sprawie wniosku Artura Zwolińskiego.
2) sprawy róŜne.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zaproponowanych zmian do porządku obrad. Za
wprowadzeniem do porządku obrad 2 nowych punktów, przedstawionych jak wyŜej radni głosowali
jednomyślnie.
Przewodniczący odczytał porządek obrad, za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2007 r.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Przemkowie Pana Jacka Janikowskiego do składania za Radę wyjaśnień przed Sądem
Okręgowym w Legnicy w sprawie wniosku Artura Zwolińskiego.
4. Sprawy róŜne.
Do punktu 1
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe są proponowane 2 zmiany w budŜecie gminy na 2007 r. Pierwsza
zmiana jest w związku z tym, Ŝe wychodzi wniosek na pozyskanie środków z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, zmienia się zapisy w załączniku nr 1. ,,Zadanie rozbudowa komunalnej
oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem obszarów wiejskich ETAP I i ETAP
II” dodaje się punkty o treści:
1a: rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi
ŁęŜce i Ostaszów,
1b: skanalizowanie wsi Krępa, Nowy Dwór, Karpie , Szklarki, Piotrowice.
Druga zmiana dotyczy poprzednio przeznaczonych środków w wysokości 400 tys. zł na
opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych i sieci
kanalizacyjnej do wsi Piotrowice, Szklarki, Karpie, ŁęŜce, Ostaszów, Krępa, Nowy Dwór –
przeznacza się:
- 200 tys. zł na remont dróg gminnych, ( jest to ul. Rybna, Topolowa i Klonowa),
- 20 tys. zł na urząd gminy,
- 180 tys. zł pozostawia się na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i ochronie
środowiska.
Radny Mazurek poinformował, Ŝe komisja analizowała proponowane zmiany w budŜecie i opiniuje
je pozytywnie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod dyskusję.
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem w jaki sposób odbywa sie opracowywanie projektów
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uchwał przed sesją, kto je opiniuje?
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe projekty uchwał przedstawia Burmistrz, pod względem
merytorycznym przygotowuje odpowiedni referat. Natomiast pod względem prawnym sprawdza
Radca Prawny - parafując je. Później pracują nad nimi komisje.
Radna Krupska poruszyła tematy z zakresu prac związanych: z remontem dróg, budowy boiska
sportowego. Odpowiedzi udzielali Burmistrz, Przewodniczący i Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego.
Radna Krupska złoŜyła wniosek, Ŝeby Pan Przewodniczący dokładniej przyglądał sie uchwałom,
przekazywanym radnym, poniewaŜ zdaniem Radnej Krupskiej przytoczona podstawa prawna jest
wadliwa.(wniosek ten nie był poddany pod głosowanie).
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2007 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 głosował przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Rada
podjęła uchwałę Nr VI/44/07 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2007 rok.
Do punktu 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Za przyjęciem protokołu radni głosowali
jednomyślnie.
Do punktu 3
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Przemkowie Pana Jacka Janikowskiego do składania za Radę wyjaśnień przed Sądem
Okręgowym w Legnicy w sprawie z wniosku Artura Zwolińskiego. Za podjęciem uchwały
głosowano jednomyślnie.
Rada podjęła uchwałę Nr VI/45/07 w sprawie upowaŜnienia
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie Pana Jacka Janikowskiego do składania za Radę
wyjaśnień przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie z wniosku Artura Zwolińskiego.
Do punktu 4
W sprawach róŜnych Radna Maria Kasterka zwróciła się z pytaniem na czym polega praca
Gminnego Centrum Informacji i czy to prawda, Ŝe będzie ono zamknięte. Czy jest szansa na
utrzymanie tego centrum?
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe Gminne Centrum Informacji będzie funkcjonowało do 20 kwietnia
br. - nie ma moŜliwości utrzymania tego centrum. Sprzęt częściowo zostanie przeznaczony do
Ośrodka Pomocy Społecznej i do Urzędu Gminy. W sprawie dostępności do komputerów, będą
tworzone takie punkty w Bibliotece Miejskiej, w Domu Kultury a takŜe w przyszłości w świetlicach
wiejskich – są plany, Ŝeby to utworzyć w przyszłym roku.
Radna Helena Krupska zapytała w jakim celu Gmina przeprowadza ankietę dotyczącą zadowolenia
mieszkańców w ochronie zdrowia, kto opracował tę ankietę i do kiedy ma być zbierana.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe ankieta ta była konsultowana z socjologiem, a termin jej składania
jest określony do końca kwietnia br. Celem tej ankiety jest wiedza na temat oczekiwań
społeczeństwa związanych ze słuŜbą zdrowia. Informacja ta będzie podana do publicznej
wiadomości.
Radny Dariusz Dąbrowski stwierdził, Ŝe sprawa słuŜby zdrowia jest to problem społeczny bardzo
waŜny, powinien być tematem oddzielnej dyskusji. Ankieta nie jest przeprowadzana w celach
marketingowych, tylko w celu zasięgnięcia opinii i informacji co nasze społeczeństwo myśli
o działalności słuŜby zdrowia.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady odczytał treść pisma, które wpłynęło do Burmistrza
z Biura Konsultingowego – Europejskie Fundusze Pomocowe w sprawie odstąpienia Gminy
Przemków od umowy z dnia 21.12.2004 r. o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
Radny Kwiatkowski przedstawił wniosek sołtysa wsi ŁęŜce w sprawie wykonania kominka
słuŜącego do ogrzewania świetlicy wiejskiej.
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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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