Protokół Nr XV/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 13.00, a zakończono o godz. 13.40.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 14 radnych, 1 radny przybył w trakcie omawiania
punktu 2.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski,
stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 1 dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie – za wprowadzeniem punktu 1 głosowało 14
radnych.
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 na 2007 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie na 2007 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianą dotacji dla SP Wysoka na realizację
programu ,,SMOK”zmniejszono po stronie dochodów i wydatków o 5.944.01 zł. Kolejna zmiana
dotyczy zabezpieczenia środków na materiały i usługi remontowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przemkowie na kwotę 13 tys. zł. Na ten cel zmniejszono planowane wydatki na podatek VAT.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XV/112/07 w sprawie
zmiany budżetu na 2007 rok.
Do punktu 2
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły Uchwały:
– NR II-332/2007 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
20 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Przemków na 2008 rok wraz
z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego – RIO wydało opinię pozytywną,
– Nr II-333/2007 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
20 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie gminy Przemków na 2008 rok oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu
prognozy kwoty długu – RIO wydało opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinie wszystkich komisji na temat budżetu gminy na 2008
rok były pozytywne i otworzył dyskusję.
Pan Burmistrz poinformował, że planowane dochody i wydatki budżetu gminy przyjęte na poziomie
maksymalnym:
– dochody – 24.471.067 zł
– wydatki – wydatki – 38.824.113 zł.
Szczególny nacisk położono na zadania inwestycyjne, zaciągane zobowiązania w tym z udziałem
środków UE, – środki te muszą iść na te zadania. Wysokie planowanie wydatków stanowi
możliwość podjęcia zadań z udziałem środków zewnętrznych. Nie ujęcie w budżecie
uniemożliwiłoby już na starcie składanie wniosków

Radny Mazurek oznajmił, że komisje analizowały budżet na 2008 rok i opiniują go pozytywnie, pod
warunkiem otrzymania pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja wyraziła
swoje obawy do wysokości zadłużenia i deficytu, jednak to nie powinno paraliżować , ale zachęcać
do działania. Realizacja tych zadań uzależniona jest od dodatkowych środków zewnętrznych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XV/113/07 w sprawie
budżetu gminy na 2008 rok.
Do punktu 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem kto jest za przyjęciem protokołu bez czytania?
Za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 15 radnych.
Do punktu 4
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Kwiatkowski podziękował Panu Burmistrzowi za dotychczasową pracę i wykonane zadania
na terenie gminy i miasta.
Pan Burmistrz złożył radnym i wszystkim przybyłym gościom życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady podziękował radnym za dotychczasową pracę i także złożył życzenia
z okazji Nowego Roku.
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

