Protokół Nr XI/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 28 września 2007.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 14.00, a zakończono o godz. 16.10.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski,
stwierdził prawomocność posiedzenia i ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady zaproponował wycofanie z porządku obrad punktu 3
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie i wprowadzenie w jego miejsce nowego punktu
dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 5 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu
prywatyzację spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.
w Przemkowie. Jako punkt 10 Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1
i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zdjęcie punktu 3 z porządku obrad – za zdjęciem
głosowało 14 radnych. Za wprowadzeniem nowej uchwały w miejsce punktu 3 głosowało 12
radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Za wprowadzeniem punktu 10
głosowało 14 radnych.
Przewodniczący przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami i poddał jego przyjęcie pod
głosowanie. Za przyjęciem proponowanego porządku sesji głosowało 13 radnych, 1 radny głosował
przeciw.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia
5 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu
prywatyzację spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.
w Przemkowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na obszarze gminy
Przemków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie i Sądu
Okręgowego w Legnicy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Przemków.
7. Analiza stanu przygotowania szkół , przedszkoli do nowego roku szkolnego 2007/2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,OstaszówKrępa – wymiana azbestowej sieci wodociągowej na PE II”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy i miasta
Przemków podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043,
1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
12. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.

Do punktu 1
Przewodniczący przeczytał uchwałę Nr II-227/2007 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 września 2007 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Gminy i Miasta Przemków informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2007 roku (stanowi załącznik do protokołu) i poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
Pani Skarbnik przedstawiła dochody: plan (po zmianach) 20 167 243,00, wykonanie od początku
roku 10 233 344,34 co stanowi 50,74%,
– wydatki: plan 21 830 543,00, wykonanie od początku roku 8 938 278,81 co stanowi 40,94%,
– wydatki bieżące: 18 325 968,00, wykonanie od początku roku 8 665 521,15, co stanowi
47,29%,
– wydatki majątkowe: 3 504 575,00, wykonanie od początku roku 272 757,66, co stanowi 7,78%,
– przychody ogółem: plan 3 206 358,00, wykonanie od początku roku, co stanowi 27,97%,
– z tego kredyty i pożyczki: plan 2 418 173,00, wykonanie od początku roku 108 600,00, co
stanowi 4,49%,
– rozchody ogółem: plan 1 543 058,00, wykonanie od początku roku 1 459 057,72, co stanowi
94,56%.
Pani Skarbnik poinformowała, że część opisową sprawozdania stanowią załączniki od nr 1-8.
Do punktu 2
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu komisji
łączonej. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XI/71/07 w sprawie
zmiany budżetu na 2007 rok.
Do punktu 3
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje wprowadzenie tej uchwały w związku z prowadzonymi
procesami prywatyzacyjnymi naszej spółki. Do 15 października mają być znane zasady konkursu.
Warunki jakie zostaną wprowadzone zdecydują czy będzie taki konkurs przeprowadzony, dlatego
w dniu dzisiejszym musi być podjęta ta uchwała. Rada jest organem uchwałodawczym, a Burmistrz
organem wykonawczym. Wiąże się z tym próba ściągnięcia środków zewnętrznych, które pozwolą
na realizację programu skanalizowania gminy.
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem, czy opracowanie zasad i warunków wymaga podjęcia tej
uchwały, czy nie można ich określić wcześniej i czy wiąże się to z kosztami.
Pan Burmistrz poinformował, że nie można podjąć dalszych działań, ponieważ wiąże się to
z kosztami. Wcześniejsza uchwała dawała deklaracje do takiego postępowania. Dzisiaj przychodzi
czas na podpisanie umowy, bez podjęcia tej uchwały nie można podjąć dalszych działań.
Przewodniczący zapytał, czy chodzi o podpisanie umowy z firmą, która będzie opracowywała te
warunki.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 5 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na
celu prywatyzację spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.
w Przemkowie.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głosował przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Rada
podjęła uchwałę Nr XI/72/07 zmieniająca uchwałę Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 5 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu
prywatyzację spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.
w Przemkowie.
Do punktu 4
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na
obszarze gminy Przemków.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny opuścił salę (B.Maćkowiak). Rada podjęła
uchwałę Nr XI/73/07 w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na obszarze gminy
Przemków.
Do punktu 5
Radny Mirosław Andrzejczak jako przewodniczący Zespołu Opiniującego kandydatów na
ławników sądowych przedstawił opinię o zgłoszonych kandydatach pozytywnie zaopiniowanych
przez Zespół. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej mających
przeprowadzić głosowanie tajne na ławników:
1. Radny Mirosław Andrzejczak
2. Radna Maria Dalecka
3. Radny Dariusz Dąbrowski.
Wyznaczeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Za powyższym składem
Komisji Skrutacyjnej głosowało13 radnych. Po ukonstytuowaniu się Komisja przeprowadziła
2 tajne głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania przy
wyborze ławników do sądu.
W pierwszym głosowaniu wybierani byli ławnicy do Sądu Okręgowego w Legnicy.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Mirosław
Andrzejczak odczytał protokół z głosowania. Na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy
wybrani zostali:
1. Władysław Borysławski,
2. Leokadia Ruszczyk.
W drugim głosowaniu wybierani byli ławnicy do Sądu Rejonowego w Głogowie. Po
przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Mirosław
Andrzejczak odczytał protokół z głosowania. Na ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie
wybrani zostali:
1. Barbara Frankowska
2. Maria Maros
3. Mariola Rekut
4. Hanna Rudnicka
5. Grażyna Woźniak
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Głogowie i Sądu Okręgowego w Legnicy.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XI/74/07 w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie i Sądu Okręgowego w Legnicy.
Do punktu 6
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Przemków.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XI/75/07 w sprawie
udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie
Gminy Przemków.
Do punktu 7
Analiza przygotowania Szkół i Przedszkoli do roku szkolnego 2007/2008 (stanowi załącznik do
protokołu).
Radna Maria Dalecka Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych poinformowała, że komisja
analizowała raport Dyrektorów Szkół i opiniuje go pozytywnie.
Radna Helena Krupska zwróciła się z prośbą do Dyrektorów Szkół o przedstawienie potrzeb

w poszczególnych szkołach. Radna zwróciła uwagę, że nie został zauważony problem
bezpieczeństwa w szkołach.
W następnej kolejności Pani Dyrektor Pazdej poprosiła o ustalenie terminu spotkania Dyrektorów
Szkół z Komisją ds. Społecznych.
Do punktu 8
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,OstaszówKrępa – wymiana azbestowej sieci wodociągowej na PE II”, jednocześnie zwrócił się z pytaniem,
czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XI/76/07 w sprawie
przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Ostaszów-Krępa – wymiana azbestowej sieci
wodociągowej na PE II”.
Do punktu 9
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie
gminy i miasta Przemków podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XI/77/07 w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy i miasta Przemków podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Do punktu 10
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045,
1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej. Za podjęciem
uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XI/78/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048,
1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej
i Kaczanowskiej.
Do punktu 11
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokołu. Za przyjęciem protokołu
głosowało 13 radnych.
Do punktu 12
Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
Radny Stanisław Kwiatkowski odczytał interpelacje dotyczącą:
1) zatrudnienia lekarza weterynarii w naszej gminie. W interpelacji tej zwrócił się z pytaniem
czy byłaby możliwość zatrudnienia lekarza. W obecnym stanie jest to bardzo duże
utrudnienie dla rolników. W przypadkach chorób zwierząt, muszą wzywać lekarzy
weterynarii z ościennych Gmin, co wiąże się z kosztami i czasem. Mają też problem
z badaniem mięsa po uboju, w dzisiejszych czasach jest to niezbędne.
2) oświetlenia wsi Ostaszów, Krępa.- w interpelacji tej prosi o spowodowanie przyśpieszenia
montażu lamp oświetleniowych w tych miejscowościach. Nadmienił, że Ostaszów jest
miejscowością rozległą, wieczory coraz dłuższe. Zainstalowanie w/w lamp przyczyni się do
wzrostu bezpieczeństwa oraz ułatwi komunikację w godzinach nocnych.
Radna Elżbieta Mendel prosi o dokonanie przeglądu i ewentualną wymianę zaworów odcinających
wodę w blokach przy ul. Ogrodowej i ul. Zielonej. Zawory są niesprawne i w razie awarii w domu
istnieje możliwość zalania mieszkań.
Radny Dąbrowski stwierdził, że utworzenie podstrefy ekonomicznej należy uznać za wielki sukces,

pozwoli to na stworzenie nowych miejsc pracy w naszej miejscowości.
Pan Burmistrz poinformował, że istnieją przesłanki do powstania podstrefy już w miesiącu
październiku br.
Przewodniczący przypomniał radnym o jutrzejszym ,,Święcie Miodu i Wina”.
Przewodniczący zamknął sesję Rady Miejskiej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Irena Skiba
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
Jacek Janikowski

