Protokół Nr XIII/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 30 października 2007.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski,
stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący przedstawił porządek sesji i poddał jego przyjęcie pod głosowanie. Za przyjęciem
proponowanego porządku sesji głosowało 13 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia
30 października 2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Przemków na lata 2007-2013.
2. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami
pozarządowymi w 2008 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2008 rok .
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/81/07 z dnia 30 października 2007
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Przemków na okres od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.”.
8. Podjęcie 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.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Przemkowie dnia
20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wartości punktu przeliczeniowego stanowiącego
podstawę do naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przemkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej - ,,Sport
to zdrowie” na lata 2008 – 2010.
13. Analiza i ocena stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Przemków.
14. Analiza i ocena działalności sportowej, kulturalnej i turystycznej.
15. Analiza i ocena porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
17. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Pan Burmistrz poinformował, że Urząd Marszałkowski przygotowuje projekt ,,Promocja Zdrowia
w Województwie Dolnośląskim – w oparciu o otwarte strefy rekreacji dziecięcej”, który będzie
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realizowany, w przypadku otrzymania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt będzie polegał na budowie 16 boisk na terenie
województwa dolnośląskiego, a następnie na realizacji programu profilaktyki zdrowia poprzez
organizację zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci. Koordynatorem projektu jest Urząd
Marszałkowski. Dodatkowo Pan Burmistrz poinformował, że boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2
będzie budowane dopiero w 2009 roku.
Radna Krupska zgłosiła wniosek, żeby z zadania ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym” przesunąć część środków własnych -290 tys. zł na budowę
dróg.
Radny Ruszczyk stwierdził, że nie należy tego zmieniać.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej Krupskiej pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku
głosowało 3 radnych, 11 radnych głosowało przeciw.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/87/07 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 30 października 2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2007-2013. Za podjęciem uchwały głosowało
11 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Rada podjęła uchwałę
Nr XIII/92/07 zmieniającą Uchwałę Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia
30 października 2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przemków
na lata 2007-2013.
Do punktu 2
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Przemków
z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/93/07 w sprawie
programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
Do punktu 3
Pani Skarbnik poinformowała, że nastąpiło zwiększenie dotacji dla Przemkowskiego Ośrodka
Kultury z budżetu gminy na organizację Święta Miodu i Wina w wysokości 15 000,00 zł.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/94/07 w sprawie
zmiany budżetu na 2007 rok.
Do punktu 4
Przewodniczący poinformował, że uchwała była analizowana na posiedzeniu komisji łączonej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2008 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/95/07 w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Przemkowie na 2008 rok .
Do punktu 5
Przewodniczący poinformował, że zmiana dotyczy zapisu w § 1 pkt 1 było ,,od 3,5 tony”
a powinno być ,,powyżej 3,5 tony”. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr XII/81/07 z dnia 30 października 2007 w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/96/07 zmieniającą
Uchwałę Nr XII/81/07 z dnia 30 października 2007 w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych.
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Do punktu 6
Radca Prawny zgłosił autopoprawkę w § 1 stawki opłat powinny być określone w zł/m3 – jest to
pomyłka techniczna. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/97/07 w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Do punktu 7
Radna Krupska przypomniała wypowiedź Prezesa T. Kowalskiego z posiedzenia komisji łączonej
w sprawie ,,Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ...”, z której wynikało, że spółka oprócz
działalności podstawowej prowadzi działalność dodatkową, przynoszącą zyski dzięki którym może
zrównoważyć budżet spółki. W związku z tym Radna Krupska proponuje nie podwyższać cen
w taryfie, biorąc pod uwagę plany przekształcenia spółki.
Radny Mazurek stwierdził, że temat ten jest drażliwy i budzi wiele kontrowersji, zmiany te
traktowaliśmy jako pewne regulacje.
Prezes T. Kowalski poinformował, że udzielając informacji na komisji łączonej na temat wysokości
taryfy, starał się wszystko dokładnie wyjaśnić, ale okazuje się, że są jeszcze pewne wątpliwości,
dlatego przedstawił obecny stan firmy. Między innymi oznajmił, że po wprowadzonych zmianach
w taryfie - czteroosobowa rodzina zapłaci o 163 zł więcej w skali roku.
Radny Dąbrowski stwierdził, że taka wysoka podwyżka jest skutkiem sytuacji z lat poprzednich.
Prezes T. Kowalski poinformował, że nikt ani z Rady , ani z Burmistrza nie zniesie obowiązku
zatwierdzenia taryfy.
Radny Dąbrowski przypomniał, że na posiedzeniu komisji łączonych poruszony był temat ubytków
na sieci azbestowej, dlatego zapytał w jaki sposób Pan Prezes chce zmniejszyć ubytki na sieci.
Prezes T. Kowalski poinformował, że spółka pracuje zgodnie ze swoim wieloletnim planem, jest to
zadanie inwestycyjne ujęte w WPI na lata 2008-2009.
Pan Burmistrz stwierdził, że przy proponowanym 16% wzroście, stawki i tak są niższe
w Przemkowie w porównaniu z sąsiednimi gminami.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Przemków na okres
od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.”.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw. Rada podjęła uchwałę
Nr XIII/98/07 w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Przemków na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008
r.”.
Do punktu 8
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu komisji
łączonej. Przewodniczący Rady odczytał projekt 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.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/99/07 zmieniającą
uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków.
Do punktu 9
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Pan Burmistrz poinformował radnych o złożonej skardze przez Wojewodę Dolnośląskiego na
uchwałę w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego. Uwzględnienie skargi
Wojewody i uchylenie zakwestionowanych postanowień uchwały nie spowoduje istotnych zmian
w Statucie Związku, gdyż uchylone niektóre zapisy w przyjętym Statucie wynikają wprost z ustawy
o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającą Uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej
w Przemkowie dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego
„Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/100/07 zmieniającą
Uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Przemkowie dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia
zmian Statutu Związku Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
Do punktu 10
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemkowie. Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania 3 uprawnionym związkom
zawodowym. W ustawowym terminie wypowiedziały się OPZZ i NSZZ ,,Solidarność”.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/101/07 w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
Do punktu 11
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wartości punktu
przeliczeniowego stanowiącego podstawę do naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
Radca Prawny zgłosił autopoprawkę – należy wykreślić § 3.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/102/07 w sprawie
zaopiniowania wartości punktu przeliczeniowego stanowiącego podstawę do naliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
Do punktu 12
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia przyjęcia programu
profilaktyki zdrowotnej - ,,Sport to zdrowie” na lata 2008 – 2010.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIII/103/07 w sprawie
ustalenia przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej - ,,Sport to zdrowie” na lata 2008 – 2010.
Do punktu 13
Analiza i ocena stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Przemków. - stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Rada przyjęła informację w sprawie ,,Analizy i oceny stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy
Przemków.
Do punktu 14
Analiza i ocena działalności sportowej, kulturalnej i turystycznej.- stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Rada przyjęła informację w sprawie ,,Analizy i oceny działalności sportowej, kulturalnej
i turystycznej”.
Do punktu 15
Analiza i ocena porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.- stanowi
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załącznik nr 3 do protokołu.
Rada przyjęła informację w sprawie ,,Analizy i oceny porządku publicznego i ochrony
przeciwpożarowej na terenie gminy”.
Do punktu 16
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Do punktu 17
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Interpelacje pisemne:
Radny Władysław Drabik zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Norwida i Zielonej
o zainstalowanie oświetlenia. Droga ta jest często uczęszczana przez dzieci szkolne, osoby idące do
pracy i przez mieszkańców osiedla Mała Huta.
Radny Stanisław Kwiatkowski – zgłosił ponownie prośbę w sprawie zwiększenia kursów
autobusów i busów przez miejscowości Łężce, Ostaszów, Krępa – jadących do miasta powiatowego
Polkowice. Mieszkańcy tych miejscowości są bardzo zbulwersowani, że w tych czasach mają
problem z dostaniem się do miasta powiatowego, w którym muszą załatwiać niezbędne sprawy
w Urzędzie Powiatowym i potrzebują szybko wrócić do swoich miejscowości, gdzie czekają ich
obowiązki w gospodarstwach domowych.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął sesję Rady Miejskiej
w Przemkowie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Irena Skiba

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
Jacek Janikowski
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