Protokół Nr XVI/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 31 stycznia 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.45.
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 zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 6 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.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie – za wprowadzeniem tego punktu głosowało 13
radnych, 1 radny opuścił salę posiedzeń.
Przewodniczący przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami i poddał jego przyjęcie pod
głosowanie. Za przyjęciem proponowanego porządku sesji głosowało 14 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz
dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2008 r.”
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Jakubowo Lubińskie na lata 2007-2013”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność '80 z siedzibą w Przemkowie dotyczącej czynności Burmistrza Gminy i Miasta
Przemków oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.
5. Przyjęcie sprawozdań za 2007 rok z działalności stałych komisji Rady Miejskiej
w Przemkowie.
6. 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.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
8. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie gminy.
Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu ,, Szkoła Myśląca o Każdym”wystąpiła konieczność dokonania
zmian w budżecie na 2008 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. Za
podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XVI/114/07 w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Do punktu 2
Radna Dalecka poinformowała, że Komisja ds. Społecznych pozytywnie opiniuje projekt uchwały
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w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników
wynagrodzenia na 2008 r.”
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Radny Andrzejczak zgłosił swoje uwagi dotyczące dodatku motywacyjnego, w którym wymienia
się za co należy się ten dodatek nauczycielom. Stwierdził jednocześnie, że niektóre punkty są zbyt
szczegółowe i zbędne, ponieważ wynikają z podstawowych obowiązków prawa pracy, dlatego nie
można za nie premiować. Musi być bardziej uszczegółowione, za co maja być przyznawane dodatki
motywacyjne, żeby nie było tu dowolnej interpretacji.
Pan Burmistrz poinformował, że regulamin ten został wynegocjowany ze związkami zawodowymi,
dlatego dzisiaj nie można wprowadzić zmian, ale w przyszłym roku przy opracowywaniu
regulaminu spostrzeżenia Radnego Andrzejczaka zostaną wzięte pod uwagę.
Radna Dalecka zgłosiła autopoprawki do uchwały w § 3 pkt.8 tabela oraz w § 5.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku
mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2008 r.”
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XVI/115/07 w sprawie
ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za
warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2008 r.”
Do punktu 3
Radny Mazurek zaproponował dokładniejsze omówienie ,,Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Jakubowo Lubińskie na lata 2007-2013”. Poprosił o przybliżenie tego tematu.
Przewodniczący zapytał co budzi wątpliwości?
Radny Maćkowiak zapytał czy podejmując tę uchwałę nie zostanie naruszony budżet gminy.
Pan Burmistrz poinformował, że są środki unijne na wsparcie odnowy wsi, jeżeli nie będzie tych
planów, to nie będzie można sięgać po te środki. Głównym przesłaniem jest aktywizacja
samorządów wiejskich, one będą stymulatorem, który będzie występował po te środki. Urząd
będzie tylko wspierał te działania. Zadania zapisane w programie nie mają żadnych skutków w
stosunku do budżetu. W tym roku będzie jeszcze opracowany ,, Plan Odnowy dla wsi Ostaszów”.
Radny Dąbrowski stwierdził, że w tej chwili ważne są inicjatywy w celu pozyskania i ściągnięcia
środków. Jeżeli ten plan zostanie przyjęty, to będą musiały zostać przyjęte zobowiązania. Najwięcej
zadań opartych jest na budżecie, dodatkowe obciążenie budżetu byłoby dla niego zabójcze. Spytał
czy zobowiązania, które zostaną przyjęte, nie spowodują pewnych roszczeń.
Pan Burmistrz oznajmił, że nie chcemy zamknąć furtki przed szansą rozwoju wsi. Musimy
zabezpieczyć zadania, które chcemy zrobić, żeby nie stać w miejscu. Tworzy się wiele planów,
które realizuje się, jeżeli są środki. Nie złożone środki nie są realizowane.
Radny Mazurek zwrócił uwagę, że niektóre inwestycje pokrywają się z budżetem i Planem WPI.
Inicjatywy wiejskiej nie można powstrzymać.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy
Miejscowości dla wsi Jakubowo Lubińskie na lata 2007-2013”.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XVI/116/08 w sprawie
zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Jakubowo Lubińskie na lata 2007-2013”.
Do punktu 4
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Radny Andrzejczak poinformował, że Komisja Rewizyjna analizowała skargę Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność '80 z siedzibą w Przemkowie dotyczącą czynności
Burmistrza Gminy i Miasta Przemków oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.
Przedstawiając sprawę wyjaśnił, że NSZZ Solidarność '80 dostał lokal na pomieszczenie biurowe
w formie umowy użyczenia.
20 lutego 2007 roku Rada Miejska podjęła uchwałę, która określa komu mogą być oddane lokale na
zasadach użyczenia. Nie ma tu mowy o Związkach Zawodowych. Dlatego Pan Burmistrz słusznie
wypowiedział umowę użyczenia i zaproponował, że lokal może być oddany w formie umowy
najmu w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pan Nogal skierował
skargę do Wojewody dotyczącą czynności Burmistrza Gminy i Miasta Przemków oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie. Skarga ta została skierowana do rozpatrzenia
przez Radę Miejską. Komisja uważa, że skarga ta jest bezzasadna, ponieważ umowa użyczenia
z dnia 18.10.2006 r. mówi, że wszystkie sprawy sporne dotyczące tej umowy należy rozpatrywać na
drodze postępowania cywilnego. Związek Zawodowy Solidarność '80 nie ma możliwości
korzystania z takiej umowy użyczenia, zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi, na poprzednich zasadach
i dlatego komisja proponuje podjąć uchwałę.
Pan Burmistrz poinformował Radę, że jesienią ubiegłego roku odbyło się spotkanie z Panem
Nogalem w obecności pracowników Urzędu i przedstawicieli Caritas, gdzie przedstawiono
propozycję zagospodarowania pomieszczenia zajmowanego przez Solidarność'80, w tym również
rozwiązania umowy na ten lokal – Pan Nogal akceptował przedstawione propozycje.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność '80 z siedzibą w Przemkowie dotyczącej czynności
Burmistrza Gminy i Miasta Przemków oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Rada podjęła
uchwałę Nr XVI/117/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność '80 z siedzibą w Przemkowie dotyczącej czynności Burmistrza Gminy i Miasta
Przemków oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.
Do punktu 5
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Radna Dalecka przedłożyła sprawozdanie z działalności
komisji w roku 2008.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Mazurek przedłożył sprawozdanie
z działalności komisji w roku 2008.
Radny Andrzejczak przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2008.
Przewodniczący poinformował, że Rada przyjęła te sprawozdania.
Do punktu 6
Pan Burmistrz poinformował, że zadanie z punktu 41 WPI zostało rozbite na dwa oddzielne.
Związane to jest z możliwościami pozyskania środków na realizację tych zadań. Rozpisanie na
poszczególne fundusze ułatwi wykonanie tych zadań.
Przewodniczący Rady 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 13 radnych, 1 radna opuściła salę obrad. Rada podjęła uchwałę
Nr XVI/118/08 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 7
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3

Za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 13 radnych.
Do punktu 8
Interpelacja pisemna
Radny Stanisław Mazurek – prosi o wyjaśnienie kto jest właścicielem działki 497/29, na której
znajduje się droga dojazdowa do szkoły i domku nauczycielskiego oraz plac zieleni. Kto ma
w obowiązku dbać o drogę tzn. - sprzątać, naprawiać, odśnieżać, posypywać piaskiem. Teren
zielony powinien być umiejętnie zagospodarowany i pielęgnowany – kto powinien to robić?
– Kto powinien sprzątać ulicę Szprotawską?
W trakcie dyskusji w sprawach różnych Radny Andrzejczak zwrócił się z pytaniem w sprawie
lokali użytkowych, czy lokale te są sprzedawane czy też dzierżawione?
Radny Kwiatkowski poprosił o informacje w sprawie melioracji łąk.
Radny Janisio poruszył problem jak zmusić busy do przejazdu przez gminę, a także problem
czynszu w budynkach komunalnych. Wspomniał także o bałaganie na terenie kąpieliska a także
o powstałych zniszczeniach spowodowanych prawdopodobnie przez młodzież.
W sprawie dojazdu do Polkowic Pan Burmistrz zwrócił się z propozycją do Radnych Powiatowych,
żeby zajęli się tym tematem bezpośrednio w Powiecie i w ten sposób przyczynili do poprawy
dojazdu.
W sprawie poruszonego tematu melioracji Pan Burmistrz poinformował, że nie będzie przejmował
obowiązków organów nadzorujących konserwacje rowów szczegółowych. Melioracje spoczywają
na właścicielach prywatnych, którzy powinni dogadać się między sobą w tym temacie
W odpowiedzi na pytanie Radnego Andrzejczaka Pan Burmistrz poinformował, że lokale użytkowe
nie są sprzedawane tylko dzierżawione, dzięki temu są wpływy z czynszu.
Radny Rudyk zwrócił się z pytaniem w jaki sposób wyegzekwować czyszczenie rowu od
właściciela, który nie mieszka na terenie danej wsi.
Pan Burmistrz jeszcze raz przypomniał, że tą sprawą zajmuje się organ nadzorujący konserwację
rowów szczegółowych.
Odnośnie kąpieliska Pan Burmistrz poinformował, że złożył odpowiednie pismo do Agencji
Nieruchomości Rolnych w sprawie jego przejęcia. Od lutego będzie zatrudniony pracownik do
pilnowania kąpieliska.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął sesje Rady Miejskiej
w Przemkowie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Irena Skiba
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
Jacek Janikowski
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