Protokół Nr XVIII/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 25 marca 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.20.
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 6 dotyczącego podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 października
2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata
2007-2013, a wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 6 projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie Urszulę Fijałkowską.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie – za zdjęciem punktu w sprawie WPI głosowało
14 radnych, za wprowadzeniem punktu dotyczącego skargi głosowało 13 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Przedstawienie informacji o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w I kwartale
2008 r.
2. Przedstawienie informacji w sprawie prywatyzacji PWKiC w Przemkowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2008r rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości
opłat za posiłki.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia
20 lutego 2007 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie
Urszulę Fijałkowską. - punkt został wycofany z porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
8. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy róŜne.
Do punktu 1
Pan Burmistrz przedstawił informację o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta
w I kwartale 2008 r.- stanowi załącznik nr 1
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na ten temat.
Radny Kwiatkowski zapytał o postępy przy inwestycji budowy domu ludowego w Ostaszowie.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe z powodu protestu sprawa tej budowy nie posuwa się do przodu.
Przewodniczący Rady poprosił o informacje na temat ankiety - listy danych obszaru ,,GłogowskaKaczanowska” na potrzeby pozyskiwania inwestorów do nowo powstałej podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Pan Burmistrz oznajmił, Ŝe były to dane potrzebne dla potencjalnych inwestorów.
Radny Maćkowiak stwierdził, Ŝe nie ma do tej pory informacji na temat skrzyŜowania ulic
Głogowska – Wiśniowa.
Sekretarz poinformował, Ŝe w najbliŜszym czasie będą informacje na piśmie z Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. SkrzyŜowanie to wymaga przebudowy. Gmina ma doprowadzić do
wydania decyzji lokalizacyjnej. Zostanie sporządzona umowa o wspólnym finansowaniu tej
inwestycji.
Radny Ruszczyk zwrócił się z pytaniem, czy gmina zwracała się do Agencji Nieruchomości
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Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu o przekazanie całej działki pod budowę świetlicy
w Ostaszowie?
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe wystąpienie na piśmie do Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu dotyczyło przekazania całej działki.
Radny Dąbrowski poprosił o informacje na temat Stowarzyszenia ,,INICJATYWA”.
Pani Dyrektor POK poinformowała, Ŝe jest to organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie
Wspierania Działań Społecznych ,,INICJATYWA”, działające na terenie miasta Przemków.
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem jaki jest planowany zakres prac przy budynku przy Placu
Kościelnym.
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe zostało zlecone wykonanie prac projektowych na zadanie: ,,Remont
kapitalny dachu i klatki schodowej zabytkowego budynku szkoły ewangelickiej przy ul. Plac
Kościelny 5 w Przemkowie”. Obecnie rozpoczęto pierwsze prace w celu zabezpieczenia dachu.
Radny Stelmasiak zapytał jakie jest docelowe przeznaczenie tego budynku. Pan Burmistrz
oznajmił, Ŝe jeszcze nie ma ostatecznej decyzji co tam powstanie.
Do punktu 2
Przedstawienie informacji w sprawie prywatyzacji PWKiC w Przemkowie.
Pan Burmistrz przedstawił informacje na temat kolejnego etapu prywatyzacji. Firma przygotowała
memorandum, które będzie ogłoszone po zakończeniu konkursu. Projekty współpracy i dzierŜawy
zostaną przedstawione radzie po negocjacjach z kontrahentami. Obecnie zainteresowane są 4
podmioty.
Do punktu 3
Pani Skarbnik przedstawiła propozycje zmian w uchwale budŜetowej:
– zwiększa się plan dochodów o kwotę 664.791 zł – planowanej części oświatowej subwencji
ogólnej dla jst.,
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 764.791 zł,
– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł - przeznaczonych na opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego.
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 XVIII/124/08 w sprawie
zmiany budŜetu gminy na 2008 rok.
Do punktu 4
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe uchwała 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 ustalenia zasad korzystania ze stołówek
szkolnych i wysokości opłat za posiłki. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła
uchwałę Nr XVIII/125/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych
i wysokości opłat za posiłki.
Do punktu 5
Przewodniczący Rady zgłosił dwa wnioski w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie:
1) zmiana w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: w § 2 ust. 1 wyraz ,,40%” zastępuje się
wyrazem ,,10%”,
2) zmiana w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: w § 2 ust. 2 wyraz ,,90%” zastępuje się
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wyrazem ,,20%”.
Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie – za przyjęciem zmian głosowało 14
radnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/07 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XVIII/126/08
zmieniającą uchwałę Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie
diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie.
Do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie
Urszulę Fijałkowską.
Radny Ruszczyk poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę, w związku
z powyŜszym odczytał protokół z posiedzenia komisji z dnia 21 marca 2008 r. Celem komisji było
zorientowanie się jakie kroki poczyniła Pani Dyrektor w celu stworzenia klasy sportowej. Czy
rzeczywiście rodzice zgłaszali potrzebę stworzenia takiej klasy. Jakie są moŜliwości utworzenia
takiej klasy i jakie były przeszkody do jej utworzenia.
Radni dyskutowali w sprawie tej skargi. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Urszula Fijałkowska złoŜyła
ustne wyjaśnienia w tej sprawie.
Radna Krupska zaproponowała przerwę w obradach.
Po przerwie Radny Dąbrowski zgłosił wniosek formalny o wycofanie tego punktu z porządku
obrad. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Za zdjęciem punktu głosowało
12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Do punktu 7
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 14 radnych.
Do punktu 8
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy róŜne.
Radny Kwiatkowski poruszył temat częstotliwości przejazdu PKS przez Ostaszów, w tej sprawie
radny zwracał się, jak twierdzi z wnioskiem do radnych powiatowych i dlatego poprosił
o informacje co udało się im załatwić.
Radny Powiatowy Stefan Dudra oznajmił, Ŝe Ŝaden wniosek nie wpłynął. Obecnie jest wolny
rynek, jeŜdŜą busy i inne środki lokomocji kiedy chcą, radni nie mają na to wpływu.
Radna Helena Krupska zwróciła się z pytaniem czy będą naprawiane ubytki na ulicy Plac
Zbawiciela i ul. Topolowej. Mieszkańcy ulicy Głogowskiej przy zjeździe do bazy PKS proszą
o naprawienie studzienek, które są dokuczliwe podczas przejazdu samochodów cięŜarowych.
Pan Burmistrz poinformował Radną, Ŝe sprawa zostanie przekazana do referatu w celu rozpoznania.
Sołtys wsi Wilkocin zwróciła się z pytaniem – kiedy będzie wykonany remont drogi w Wilkocinie?
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe remont planowany jest na 2009 rok.
Interpelacje pisemne.
1) Radna ElŜbieta Mendel – w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców ul. Ogrodowej nr
15, 16 zwraca się z prośbą o dokonanie przeglądu oraz zabiegów konserwacyjnych
i pielęgnacyjnych wieloletniego dębu ( drzewo to naleŜy do zabytków przyrody).
2) Radny Stanisław Mazurek poinformował, Ŝe istnieje konieczność czyszczenia rowów przy
ul. śymierskiego do torów – po prawej i lewej stronie ulicy.
3) Radny Stanisław Kwiatkowski informuje, Ŝe po okresie jesienno-zimowym na drogach
wykonanych z frezowiny w Ostaszowie, i z asfaltu i frezowiny w Krępie powstały bardzo
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uszkodzone nawierzchnie tych dróg w postaci dziur, dlatego prosi o naprawienie tych dróg.
Zaniechanie naprawy doprowadzi do bardzo duŜej dewastacji i jeszcze bardziej utrudni
uŜytkownikom w tych miejscowościach przemieszczanie się.
- Kiedy zacznie się inwestycja budowy kanalizacji w ŁęŜcach, Krępie i Ostaszowie, i czy
będą równocześnie z budową kanalizacji wymieniane azbestowe rury wodne.
- Radny Kwiatkowski prosi o naprawę dróg gruntowych w ŁęŜcach i Ostaszowie. Obecnie
drogi te są w bardzo krytycznym stanie.
4) Radny Dariusz Dąbrowski i Radny Jacek Janikowski wnoszą o rozpatrzenie moŜliwości
zmiany planu WPI i wykonania drogi o nawierzchni asfaltowej na ulicy Klonowej (do
Kościoła) jeszcze w roku 2008. Według mieszkańców osiedla DuŜa Huta – inwestycja na
ulicy Klonowej jest wręcz niezbędna jeszcze w pierwszej połowie tego roku, co związane
jest z częstym uŜytkowaniem tej drogi.
Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych i poprosił
Komisję Rewizyjną, Ŝeby zajęła się analizą sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy
Przemków za 2007 rok.
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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