Protokół Nr V/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 27 marca 2007 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.20.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski.
Przewodniczący zawnioskował o zdjęcie pkt 7 z proponowanego porządku obrad dotyczącego
podjęcia uchwały 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. Dodatkowo zawnioskował wprowadzenie dodatkowych punktów:
1) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wezwania Skarbnika Gminy i Miasta Przemków do
złoŜenia oświadczenia lustracyjnego,
2) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wezwania Sekretarza Gminy i Miasta Przemków do
złoŜenia oświadczenia lustracyjnego,
3) dotyczący podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie ,,weksla in blanco”.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zaproponowanych zmian do porządku obrad. Za
zdjęciem punktu 7 głosowało 12 radnych. ( radni nowo wybrani nie brali udziału w głosowaniu,
poniewaŜ nie byli jeszcze zaprzysięŜeni). Za wprowadzeniem do porządku obrad 3 nowych
punktów, przedstawionych jak wyŜej głosowało 12 radnych.
Przewodniczący odczytał porządek obrad, za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. ZłoŜenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Przemkowie.
2. Informacja o pracy Burmistrza i urzędu gminy w I kwartale 2007 roku.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27
listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Przemkowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Pani Jolanty Grubeckiej zam. Przemków
ul.. Leśna 3c/28 Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego przy ul. Szprotawskiej w Gminie
Przemków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Skarbnika Gminy i Miasta Przemków do złoŜenia
oświadczenia lustracyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sekretarza Gminy i Miasta Przemków do złoŜenia
oświadczenia lustracyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie ,,weksla in blanco”.
10. PrzedłoŜenie Radzie Gminy pierwszego Sprawozdania z realizacji planu gospodarki
odpadami (obejmującego okres dwóch lat kalendarzowych wg stanu na dzień 31 grudnia
roku kończącego ten okres).
11. Informacja o imprezach kulturalnych na rok 2007 w Przemkowskim Ośrodku Kultury.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy róŜne.
Do punktu 1
Przewodniczący odczytał rotę ślubowania: ,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
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dobro mojej gminy i mieszkańców.”Nowo wybrani radni złoŜyli ślubowanie.
Do punktu 2
Pan Burmistrz przedstawił Informację o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy w I kwartale
2007 r. - stanowi Załącznik nr 1 do protokołu.
Do punktu 3
Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji.
Radny Mazurek zgłosił kandydaturę Radnej Marii Kasterka do Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Radny Kulesza zgłosił kandydaturę Radnej Heleny Krupskiej do Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie głosowania za przyjęciem Radnej Marii Kasterka
do Komisji Rozwoju Gospodarczego. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 1głosował przeciw, 4
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/06 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady
Miejskiej w Przemkowie.
W skład:
1) Komisji Rewizyjnej wszedł - Radny Mirosław Andrzejczak,
2) Komisji Rozwoju Gospodarczego – Radna Maria Kasterka,
3) Komisji ds. Społecznych – Radna Helena Krupska.
Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr V/37/07 w sprawie
zmiany uchwały Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Przemkowie.
Do punktu 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek do Rady Miejskiej w Przemkowie
w sprawie przekazania skargi Pani Jolanty Grubeckiej Burmistrzowi Gminy i Miasta. Wniosek
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pani Jolanty
Grubeckiej zam. Przemków ul.. Leśna 3c/28 Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków. Za
podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 głosował przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Rada podjęła uchwałę Nr V/38/07 w sprawie przekazania skargi Pani Jolanty Grubeckiej zam.
Przemków ul.. Leśna 3c/28 Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.
Do punktu 5
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego przy ul. Szprotawskiej w gminie
Przemków. Jest to teren, w pobliŜu którego ma powstać market ,,Biedronka”.Większość działek
będzie typu usługowego. NaleŜy ten teren uporządkować.
Radny Mazurek poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego opiniuje uchwałę pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego przy ul. Szprotawskiej
w Gminie Przemków. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radych, 2 radnych wstrzymało się od
głosu. Rada podjęła uchwałę Nr V/39/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego przy ul. Szprotawskiej w Gminie
Przemków.
Do punktu 6
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Pan Burmistrz poinformował, Ŝe zmiany w budŜecie na 2007r. dotyczą dwóch zadań: 1) rozbudowy
komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem obszarów wiejskich
Etap I i Etap II a takŜe uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich. Wniosek jest
składany do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Aglomeracja 1 - Etap I dotyczy
skanalizowania wsi ŁęŜce i Ostaszów – jest to strefa 1 i 2. Następnie skanalizowanie wsi Krępa
i Nowy Dwór – jest to strefa 3. Etap II dotyczy skanalizowania wsi Szklarki, Piotrowice i Karpie.
Zakończenie tego zadania planuje się na rok 2011. Przy wykonaniu tego zadania budŜet będzie
obciąŜony na kwotę ok. 19 mln zł. Drugie zadanie dotyczy budowy boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej Nr 2. Jest to promocja sportu i zdrowego stylu Ŝycia wśród mieszkańców, polepszenie
dostępu do aktywnego uprawiania sportu. Przy realizacji tego zadania moŜna skorzystać
z dofinansowania z Funduszu Kultury Fizycznej, które wynosi ok. 320 tys. zł. Udział własny
wynosi 573 203 zł. Zadanie to będzie realizowane, jeŜeli dostaniemy dofinansowanie, w przypadku
braku dofinansowania środki zostaną przeznaczone na remonty dróg.
Radny Mazurek poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała nad tą uchwałą
i pozytywnie zaopiniowała zmiany w budŜecie na 2007 r.
Radny Kulesza stwierdził, Ŝe pieniądze, które mają być przeznaczone na ten cel są bardzo duŜe.
Bazy sportowe w mieście są zniszczone. Za te pieniądze w pierwszej kolejności moŜna byłoby
zbudować pawilony sportowe, z których korzystałyby dzieci i młodzieŜ. Trzeba się zastanowić nad
tym zadaniem, poniewaŜ boisko jest niepełnowymiarowe.
Radny Dąbrowski stwierdził, Ŝe pojawia się szansa dla naszej miejscowości, moŜemy coś
porządnego zrobić dla naszych dzieci. Jest to projekt, który daje szansę na zbudowanie
funkcjonalnego boiska. Na tym nie ma się zarabiać, z tego mają korzystać wszyscy. Jednym
z warunków otrzymania dofinansowania jest umiejscowienie tego boiska. Takie boisko spowoduje,
Ŝe poprawi się upowszechnienie kultury fizycznej. W przypadku niepowodzenia tego zadania,
środki zostaną wykorzystane na remonty dróg.
Radny Kulesza stwierdził, Ŝe trzeba stworzyć warunki bazowe przy istniejących obiektach,
poniewaŜ duŜa liczba dzieci i młodzieŜy uczestniczy w zajęciach przy klubach Zametu. Obiekty te
są bardzo zniszczone.
Radny Dąbrowski oznajmił, Ŝe nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby kluby sportowe poszukiwały
środki na tworzenie baz sportowych. Gminy nie stać na sfinansowanie tych zadań. Powinniśmy
poszukiwać tych moŜliwości. Dzisiaj korzystamy z projektu ,,blisko boisko”.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe boisko to będzie wielofunkcyjne - bieŜnia i skocznia. Przy nim
znajduje się boisko do piłki siatkowej i kosza, teren będzie ogrodzony siatką. W przyszłości
zostanie pokryty sztuczną nawierzchnią.. Planuje się tam zainstalowanie oświetlenia , po to Ŝeby
moŜna było z niego korzystać w godzinach późniejszych. W takich sytuacjach byłaby pobierana
opłata. Efekty byłyby widoczne szybko, moŜe jeszcze w tym roku.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu na 2007 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Rada podjęła uchwałę Nr
V/40/07 w sprawie zmiany budŜetu na 2007 r.
Do punktu 7
Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała jest bezdyskusyjna. Przewodniczący Rady odczytał
projekt uchwały w sprawie wezwania Skarbnika Gminy i Miasta Przemków do złoŜenia
oświadczenia lustracyjnego. Za podjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Rada podjęła
uchwałę Nr V/41/07 w sprawie wezwania Skarbnika Gminy i Miasta Przemków do złoŜenia
oświadczenia lustracyjnego.
Do punktu 8
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wezwania Sekretarza Gminy i Miasta
Przemków do złoŜenia oświadczenia lustracyjnego. Za podjęciem uchwały głosowano
3

jednomyślnie. Rada podjęła uchwałę Nr V/42/07 w sprawie wezwania Sekretarza Gminy i Miasta
Przemków do złoŜenia oświadczenia lustracyjnego.
Do punktu 9
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie ,,weksla in
blanco”, środków na realizację zadania: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr
2”. Podjęcie tej uchwały umoŜliwi zawarcie umowy o dofinansowanie zadania do kwoty 893.203 zł
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących
zwrotu tych środków. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Rada podjęła uchwałę Nr V/43/07 w sprawie zabezpieczenia w formie ,,weksla in blanco”.
Do punktu 10
PrzedłoŜenie Radzie Gminy pierwszego Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami
(obejmującego okres dwóch lat kalendarzowych wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten
okres).
Pan Sekretarz poinformował radnych, Ŝe nie jest to przyjęcie tylko przedłoŜenie sprawozdania.
Radni mogą rozpocząć pracę nad tym sprawozdaniem.
Do punktu 11
Pani Dyrektor przedstawiła Informację o imprezach kulturalnych na rok 2007 w Przemkowskim
Ośrodku Kultury. - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do punktu 12
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych,
3 wstrzymało się od głosu.
Do punktu 13
Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje pisemne.
1. Radny Eugeniusz Kulesza – prosi o załatanie ubytków w jezdni w postaci dziur przy
przystanku na Osiedlu Huta.
2. Radna Maria Dalecka – depilacja i usunięcie drzew, gałęzi połamanych na cmentarzu
w Jakubowie oraz pisemną informację na temat przeprowadzonego przeglądu drzew na
cmentarzu w Wysokiej.
3. Radny Stanisław Kwiatkowski – w dniu 15.03.2007 r. rolnicy wsi Ostaszów zgłosili
problem związany z odprowadzeniem wód opadowych rowami melioracyjnymi. Podczas
oględzin stwierdził w paru róŜnych miejscach uszkodzenie przepustów pod drogą, która jest
własnością Gminy, jak równieŜ duŜe zanieczyszczenie rowów biegnących wzdłuŜ drogi
gminnej. Prosi o szybką interwencję gdyŜ pozałamywane przepusty betonowe i niedroŜne
rowy są przyczyną nieodpływania wody do rowu odbiorczego, który znajduje się po drugiej
stronie drogi. Woda spiętrza się i zalewa pola uprawne rolników. Opóźnienie usunięcia
problemu nawet o tydzień doprowadza do znacznych strat w uprawach rolnych
u nielicznych juŜ rolników. Nadmienił, Ŝe z osobą wyznaczoną przez Pana Burmistrza
osobiście dokona wizji lokalnej i przedstawi problem.
2) Uzupełnienie ubytków – na drogach budowlanych z frezowiny: ŁęŜce, Ostaszów, Krepa.
3) Ustalić właściciela stawu za przystankiem PKS w Ostaszowie. Teren i staw wymaga
oczyszczenia.
Interpelacje i zapytania ustne:
1. Radny Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem w sprawie parkingów w mieście a takŜe
w sprawie świetlic wiejskich.
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2. Radny Stelmasiak poprosił o informacje na jakim etapie są rozmowy w sprawie stawu we
wsi Karpie.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe na terenie miasta są wytypowane dwa miejsca na parkingi.
Decyzja jest w fazie uzgodnień. Jeden parking jest planowany w centrum miasta z wyznaczeniem
części Placu Wolności pomiędzy ul. Reja a Zamkową. Drugi parking na ul. Sikorskiego na
przeciwko Banku Spółdzielczego. Parking ten byłby tylko dla klientów Banku.
Pozostałe parkingi w mieście nie są przewidywane.
W sprawie świetlic wiejskich będą opracowane plany odnowy wsi, pierwszy będzie finansowany
przez Fundacje Wrzosowej Krainy, drugi z budŜetu gminy.
Radny Kulesza poprosił o informację w sprawie przywrócenia kursu PKS o godz. 21.50.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe prowadził rozmowy z PKS, ale odpowiedź przyszła negatywna,
poniewaŜ przeprowadzili analizę i stwierdzili, Ŝe ten kurs jest dla nich nie opłacalny.
Pan Burmistrz poinformował o planach utworzenia przystanku PKS na ul. Kaczanowskiej.
Przewodniczący Rady zwrócił sie z pytaniem w sprawie szalet miejskich.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe urząd przystępuje do remontu obiektu w parku z przeznaczeniem
na szalety miejskie, które początkowo będą udostępnione w czasie ,,Święta Miodu i Wina”.
W okresie letnim będą udostępnione dla społeczeństwa.
Do punktu 14
W sprawach róŜnych Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku składania
oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia br. Nowo zaprzysięŜeni radni mają obowiązek
złoŜyć oświadczenia w terminie 30 dni od daty ślubowania. Ryczałty miesięczne będą wypłacane
na koniec miesiąca.
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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