Protokół Nr XIX/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.15.
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 Rady zwrócił się z pytaniem czy są propozycje zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował wycofanie z porządku obrad punktu 4 dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie Urszulę
Fijałkowską.
Radca Prawny zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi Dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie Urszuli Fijałkowskiej na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie Jacka Janikowskiego – uzasadniając to
przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Przewodniczący Rady poddał swój wniosek pod głosowanie – za zdjęciem punktu 4 głosowało
14 radnych. Za zdjęciem z porządku obrad punktu 5 głosowało 14 radnych.
Przewodniczący przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami. Za przyjęciem zmienionego
porządku głosowało 14 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy Przemków za 2007 rok
w tym:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy,
2) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy,
3) przedstawienie opinii RIO dotyczącej przedłoŜonego przez Burmistrza Gminy i Miasta
sprawozdania z wykonania budŜetu,
4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dotyczącego udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta i opinii RIO dotyczącego tego wniosku,
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
z tytułu wykonania budŜetu gminy za 2007 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2008 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę
programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Przemków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przemków do Stowarzyszenia
„Wrzosowa Kraina”.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
6. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy róŜne.
Do punktu 1
1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy.
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2007 rok.
I. Dochody
1. Dochody w 2007 roku uzyskano w wysokości
19.326.464,86 zł
co stanowiło 98,83 % planu.
z tego :
– dochody z podatków, opłat i udziałów
8.808.521,13 zł - 100,29 % planu,
– dotacje celowe i środki pozabudŜetowe
4.191.951,73 zł 94,28 %
– subwencja ogólna
6.325.992,00 zł - 100 % planu
2. Skutki :
a) obniŜenia górnych stawek podatku wyniosły
639.819,63 zł,
b) udzielenia ulg i zwolnień
63.152,63 zł,
c) decyzji wydanych przez organ podatkowy
136.344,70 zł
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3. Pozyskano środki w wysokości
575.128,52 zł
4. Niski wskaźnik wykonania dochodów wystąpił w :
– środkach na dofinansowanie remontu dróg - 0 % - środki wpłynęły w 2008 r,
– odsetkach od podatku z karty podatkowej - 8 % - realizacja za pośrednictwem Urzędu
Skarbowego,
– podatku rolnym od osób fizycznych - 30,14 % - nastąpiło zawyŜenie planu związane z błędnym
wyliczeniem udziału w łącznym zobowiązaniu pienięŜnym,
– wpływach z opłaty skarbowej - 79,65 % - zmiana ustawy nastąpiła 16.11.2006 r., która
wprowadziła zmianę wysokości opłat i nowy katalog zwolnień,
– odsetkach z opłaty eksploatacyjnej - 51,27 % - nastąpiło zawyŜenie planu,
– planowanych środkach na rzecz Gimnazjum - 37,90 % - nastąpiło zawyŜenie planu,
– planowanych środkach z świetlic szkolnych - 68,17 % - zawyŜenie planu,
– planowanych środkach na inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 19,11% - zawyŜenie planu,
5. Wysoki procent wykonania ( poza dotacjami ) nastąpił w :
– odsetkach z opłat w Urzędzie - 594,73 % - dotyczy to kwoty 595 zł na plan 100 zł,
– podatku z karty podatkowej - 114,88 % - realizacja przez Urząd Skarbowy,
– podatku od nieruchomości osób fizycznych - 184,06 % - zawyŜenie planu spowodowane złym
wyliczeniem udziału w łącznym zobowiązaniu pienięŜnym,
– podatku od spadku i darowizn - 158,40 % - realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,
– podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 116,65 % - spowodowane jest m.in.
zmianą ustawy o opłacie skarbowej,
– udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych - 108,12 % ( wykonanie wyniosło
3.723.040 zł ),
– planowanych darowiznach na rzecz szkół - 245,92 % - wykonano 4.672 zł,
– opłacie produktowej - 193,96 % - wykonana kwota to 97 zł.
II. Wydatki
Wydatki wykonano w wysokości 19.463.734,78 zł tj. 90,12 % planu,
– bieŜące
17.439.051,80 zł 91,69 % planu,
majątkowe
2.024.682,98 zł 78,57 % planu
Niskie wykonanie planu wydatków wystąpiło w :
– planach zagospodarowania przestrzennego - 38,01 %,
– wydatkach na cmentarz - 65,79 %,
– poborze podatków i opłat - 56,76 %,
– wydatkach na komisje egzaminacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli - 0 %,
– gospodarce odpadami - 57,94 %,
– oczyszczaniu miast i wsi - 59,49 %,
– utrzymaniu zieleni - 67,82 %,
– obiektach sportowych - 47,49 % planu.
Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach 1 – 8.
III. Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 9.174.589,08 zł co stanowiło 47,47% wykonanych
dochodów,
– z tytułu poŜyczek i kredytów 9.173.178,00 zł
– wymagalne zobowiązania
1.411,08 zł
IV. Planowany deficyt w wysokości 2.041.341 zł na koniec 2007 r. wyniósł 137.269,92 zł i został
zmniejszony o 1.904.071,08 zł.
V. Planowane przychody w wysokości 3.584.399 zł wykonano w wysokości 3.226.712,68 zł.
VI. Rozchody w wysokości 1.543.058 zł wykonano w 100 %.
VII. Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano w kwocie
48.161,36 zł, wydatki w wysokości 24.679,15 zł.
VIII. Porównanie z rokiem 2006.
a) dochody 2006 r. wykonano w kwocie 15.760.591,59 zł co stanowiło 96,77 %
2007 r.
19.326.464,86 zł
98,83 %
nastąpił wzrost o 3.565.873,27 zł tj.
– podatki, opłaty wzrost o 2.194.591,31 zł
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dotacje, środki zmniejszenie o 80.852,04 zł
subwencja wzrost o 1.452.134,00 zł
b) wydatki 2006 r. wykonano w kwocie 17.529.542,09 zł co stanowiło 92,35 %
2007 r.
19.463.734,78 zł
90,12 %
nastąpił wzrost o 1.934.192,69 zł
c) wydatki majątkowe 2006 r. wyniosły 2.126.103,34 zł tj. 79,86 %
2007 r.
2.024.682,98 zł
78,57 %
mniejsze o kwotę 101.420,36 zł,
d) 2006 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.768.950,50 zł,
2007 rok zamknął się deficytem w kwocie 137.269,92 zł tj. mniejszym od 2006 roku
o 1.631.680,58 zł.
e) zobowiązania 2006 r. wynosiły 8.303.600,91 zł i stanowiły 52,59 % wykonanych dochodów,
w 2007 roku wyniosły 9.174.589,08 zł i stanowiły 47,47 % wykonanych dochodów.
Zobowiązania wzrosły o 870.988,17 zł.
f) przychody 2006 r. wykonano w kwocie
3.690.717,18 zł co stanowiło 89,14 % planu,
2007 r.
3.226.712,68 zł co stanowiło 90,02 % planu
g) rozchody 2006 r. wykonano w wysokości 1.447.000,00 zł co stanowiło 100 % planu,
2007 r.
1.543.057,72 zł co stanowiło 100 % planu.
2) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budŜetu
gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem dlaczego występuje tak duŜa róŜnica pomiędzy
planem pierwotnym a wykonaniem w punkcie dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe 16.11.2006 r. nastąpiła zmiana ustawy, która wprowadziła
zmianę wysokości opłat i nowy katalog zwolnień.
Kolejne pytanie Przewodniczącego Rady dotyczyło niskiego wykonania planu w podatku rolnym.
Pani Skarbnik oznajmiła, Ŝe błędnie przyjęto udział procentowy podatku rolnego i od
nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pienięŜnym.
Radny Ruszczyk zapytał dlaczego jest tak niski procent wykonania planu w oczyszczaniu miasta
i wsi, a takŜe w utrzymaniu zieleni? Czy nie moŜna było wykorzystać tych środków na
dokładniejsze uporządkowanie miasta?
Pani Skarbnik poinformowała, część usług wykonuje firma NIRO, a część jest wykonywana przez
pracowników interwencyjnych, stanowiące koszty Urzędu oraz pracowników prac społeczno –
uŜytecznych.
Radna Krupska stwierdziła, Ŝe budŜet został wykonany prawie w 100%, jednak zbytnio nie odbiega
od wykonania z lat ubiegłych. Wykonanie budŜetu nie było osiągnięciem Burmistrza. Co sesję są
dokonywane zmiany w budŜecie. Jest dość znaczny wzrost dochodów w porównaniu do roku
ubiegłego, co nie jest zasługą osobistych działań Pana Burmistrza. Jedynie dochody z majątku
gminnego są znaczne i widoczne – około 1 mln zł. Subwencja wzrosła o około 1,5 mln zł. Spadły
naleŜności a wzrosły zobowiązania. Wszystko co zostało zrealizowane nie spowodowało Ŝadnej
rewolucyjnej zmiany. Nie są realizowane obietnice składane przez Pana Burmistrza. Powstała
podstrefa ekonomiczna, ale nie powstały nowe zakłady pracy. Nie pozyskano Ŝadnych środków
unijnych ani pomostowych.
Pan Burmistrz podziękował Radnej za tak wnikliwą ocenę swojej pracy w oparciu o nową teorię wg
Pani Radnej, Ŝe wszystko samo się dzieje bez udziału osób zarządzających. Pan Burmistrz
poinformował, Ŝe środki przewidziane na lata 2007-2013 nie zostały uruchomione w roku 2007.
Pierwsze nabory są realizowane w roku bieŜącym, w związku z tym nie było moŜliwości
pozyskania środków pomostowych.
3) Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO dotyczącą przedłoŜonego przez
Burmistrza Gminy i Miasta sprawozdania z wykonania budŜetu gminy.
4) Przewodniczący komisji Rewizyjnej – Marian Ruszczyk przedstawił protokół komisji z prac
nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2007 rok. Następnie odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta i opinię RIO
dotyczącą tego wniosku.
5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
–
–
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Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu. Rada podjęła uchwałę Nr XIX/127/08 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.
Do punktu 2
Pani Skarbnik przedstawiła propozycje zmian w uchwale budŜetowej:
W przedłoŜonym projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian w budŜecie :
I. dochody
zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 364.401,00 zł,
z tego :
a ) zwiększenia 670.786 zł :
2.286 zł - środki z Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
- 660.000 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Samorządu Województwa
Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego
przy SP Nr 2
8.500 zł - środki z Powiatu jako nagroda za najlepszą inicjatywę społeczną słuŜącą
podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego
b ) zmniejszenia 306.385 zł :
- rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. zaległości czynszowych i odsetek zgodnie z załącznikiem
nr 1
II. wydatki
zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.130.786,00 zł
- zwiększenie 2.055.734 zł
- zmniejszenie
924.948 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
a) zwiększeniu ulega plan wydatków na :
460.000 zł - przebudowa drogi ŁęŜce-Ostaszów
65.901 zł - składkę do Związku Gmin
3.833 zł - realizację Programu Rozwoju Chórów Szkolnych w SP Nr 2,
500 zł - wymianę polsko-niemiecką młodzieŜy w ZS,
- 1.487.000 zł - inwestycje :opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności oraz
dokumentację projektową na : modernizację budynku szkoły SP Nr 1 kwota 20.000 zł,
przedszkola nr 1 kwota 50.000 zł, termomodernizację budynku ZS kwota 35.000 zł,
budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 kwota 1.000.000 zł, boiska wielofunkcyjnego
przy ZSP Nr 1 kwota 382.000 zł
- 30.000 zł - opracowanie strategii rozwoju gminy i miasta na lata 2008 – 2015,
8.500 zł - środki z Powiatu na wsparcie działań realizowanych na rzecz mieszkańców
miejscowości : Wilkocin 5.500 zł, Piotrowice 1.500 zł, Ostaszów 1.500zł,
b) zmniejszeniu ulega plan wydatków na :
200.000 zł - remont dróg na Małej Hucie,
50.000 zł - zakup usług zw. z działalnością Szkoły Zawodowej,
162.948 zł - wynagrodzenia w pozostałej działalności dz. 801,
512.000 zł - świetlicę w Ostaszowie
III. Zwiększono deficyt do wysokości 15.119.431 zł tj. o kwotę 766.385 zł, i plan przychodów
o kwotę 766.385 zł ( pochodzącą z wolnych środków wynikających z rozliczeń poŜyczek ).
IV. Zmniejszono limit zobowiązań z tyt. poŜyczek i kredytów o kwotę 547.000 zł tj. do kwoty
14.653.046 zł.
Radny Mazurek poinformował, Ŝe projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2008 rok. Za
podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIX/128/08 w sprawie zmiany
budŜetu gminy na 2008 rok.
Do punktu 3
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe uchwała w sprawie odpłatności za świadczenia
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przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Przemków była omawiana na posiedzeniu komisji, jednocześnie
zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia
przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Przemków. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XIX/129/08 w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę
programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Przemków.
Do punktu 4
Radny Mazurek poprosił Pana Burmistrza o przekazanie więcej informacji na temat projektu
uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Przemków do Lokalnej Grupy Działania pn.
Stowarzyszenie ,,Wrzosowa Kraina".
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe nowy okres programowania w latach 2007-2013 wymaga
przekształcenia dotychczasowej lokalnej grupy działania (LGD) – fundacja ,,Wrzosowa Kraina”
w lokalną grupę działania pn. Stowarzyszenie ,,Wrzosowa Kraina”. W obecnej LGD są trzy gminy:
Przemków, Gromadka i Chocianów. Obszar LGD zostanie rozszerzony o gminy wiejskie Chojnów,
Bolesławiec i Lubin. Gmina zawiązała porozumienie w celu opracowania koncepcji
subregionalnego sieciowego produktu turystycznego Bory Dolnośląskie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy
Przemków do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie ,,Wrzosowa Kraina". Za podjęciem
uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIX/130/08 w sprawie utworzenia
i przystąpienia Gminy Przemków do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie ,,Wrzosowa
Kraina".
Do punktu 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 14 radnych.
Do punktu 6
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady odczytał protest mieszkańców Małej Huty w sprawie budowy domu
socjalnego na tym osiedlu.
Radny Drabik poinformował, Ŝe odbyło się spotkanie mieszkańców Małej Huty z Panem
Burmistrzem, ale nie doszło do porozumienia.
Pan Burmistrz potwierdził, Ŝe odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie realizacji
obowiązków nałoŜonych ustawowo na gminę, polegających na wybudowaniu budynku socjalnego.
Na dzień dzisiejszy jest koncepcja zagospodarowania terenu. Gmina jest na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej. Na liście oczekujących na lokale socjalne jest – 29
rodzin, w tym 7 rodzin posiadających wyroki o eksmisje. Do zaopiniowania przez Społeczną
Komisję Mieszkaniową jest 5 wniosków.
Budynek socjalny jest przewidziany na 32 lokale socjalne.
Radna Krupska zapytała, czy jest to całkowite zapotrzebowanie?
Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe nie jest pewien czy ten budynek zabezpieczy wszystkie potrzeby.
Planowane są remonty lokali mieszkalnych i wówczas budynek socjalny będzie zasiedlany na czas
remontu.
Mieszkanka osiedla Małej Huty oznajmiła, Ŝe na spotkaniu z Panem Burmistrzem nie było mowy
o budowie budynku socjalnego. Mieszkańcy nic o tym nie wiedzieli.
Radny Ruszczyk poinformował, Ŝe będzie to budynek socjalny. Mogą w nim zamieszkać róŜne
osoby m.in. takie , które obecnie nie płacą czynszu za mieszkanie. Nie moŜna traktować tego
budynku jakby był tylko dla ludzi z marginesu.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe stawka bazowa czynszu obecnie wynosi 1,80 zł. W zaleŜności od
standardu i wyposaŜenia lokalu stawka ulega podwyŜszeniu lub obniŜeniu. W innych miastach
najniŜsze stawki wynoszą od 2,5 – 3 zł. Czynsze w dalszym ciągu będą rosły i na pewno nie

5

kaŜdego będzie stać na jego płacenie. Większość mieszkań w budynku socjalnym przeznaczonych
jest dla młodych małŜeństw. W przyszłości będzie tam wybudowany plac zabaw.
Radna Krupska potwierdziła, Ŝe taki budynek na pewno rozwiązałby problemy gminy, ale czy nie
moŜna wybudować go w innym miejscu, poniewaŜ na tym osiedlu będzie je szpecił swoim
wyglądem i nie pasuje do obecnej zabudowy.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe biurowiec po byłych Zakładach Metalurgicznych nie moŜe być
przeznaczony na budynek socjalny, poniewaŜ jest to teren przemysłowy.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie.
Radna Krupska poprosiła o uzupełnienie odpowiedzi na złoŜoną interpelację w sprawie remontu
przyłączy wodociągowych na Osiedlu Mała Huta, a takŜe w sprawie remontu dróg przy ul.
Topolowej i Klonowej.
Pan Prezes spółki PWKiC poinformował, Ŝe spółka jest samodzielnym podmiotem i decyzje
w sprawie przyłączy były podejmowane samodzielnie. Nikt tego zadania nie zlecał. Na spotkaniu
z mieszkańcami została przedstawiona taka propozycja, która była przyjęta pozytywnie. Pan
Prezes przedstawił kalkulację wykonania przyłącza. Są moŜe 2-3 osoby na osiedlu, które przyjęły
propozycję negatywnie i nie zdecydowały się na wymianę przyłączy.
Pan Burmistrz poinformował Radną Krupską, Ŝe remont dróg jest wykonywany zgodnie
z harmonogramem. Nie moŜna wykonać całości zadania, poniewaŜ brak jest środków
finansowych, a remonty dróg są wykonywane z własnych środków. Na zadania te nie moŜna
pozyskać środków pomostowych.
Pan Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium.
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

6

