ORG.0052-8/2008
Protokół Nr XXII/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 29 lipca 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono
o godz. 10.55.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek
Janikowski, stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przed rozpoczęciem obrad sesji głos zabrał Burmistrz Stanisław Pępkowski, który
zaznaczył, że sesja ta ma charakter szczególny. Poświęcona jest uchwaleniu Strategii
Rozwoju Gminy i Miasta Przemków. Strategia jest rezultatem kilkumiesięcznej pracy
nieprzypadkowych ludzi. Dokument ten wskazuje kierunki rozwoju Gminy Przemków,
nakreśla cele i zadania do realizacji. Działania realizowane w ramach Strategii skutkować
będą nie tylko poprawą poziomu zaspokojenia potrzeb społeczności gminy, ale również
będą przyciągać nowe środki finansowe do budżetu gminy, budżetów gospodarstw
domowych i działających firm. Realizacja Strategii stanie się dla władz gminy,
pracowników jej jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców, powodem do czerpania
satysfakcji z rozwoju tego, co dla nas wszystkich wspólne.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są propozycje zmiany porządku obrad
i jednocześnie zaproponował wycofanie z porządku obrad punktu 1 dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie – za zdjęciem punktu 1 głosowało
13 radnych.
Kolejny wniosek dotyczył wprowadzenia w miejsce punktu 9 porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przemków umowy
o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego
p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Przemkowie”.
Za wprowadzeniem punktu głosowało 13 radnych.
Przewodniczący zgłosił również wprowadzenie w miejsce punktu 10 porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze.
Za wprowadzeniem punktu głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami. Za
przyjęciem zmienionego porządku głosowało 13 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Przemków na lata 2008-2015.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ul. Szprotawskiej w Przemkowie.
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5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku
Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku
Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków
na lata 2008-2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Przemków na lata 2008 – 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przemków
umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia
inwestycyjnego p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Przemkowie”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
12. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Przewodniczący otworzył dyskusję na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Sekretarz zgłosił wniosek dotyczący wykreślenia punktu 12, ponieważ zawierał tą samą
treść co punkt 8, w związku z tym nastąpi przesunięcie numeracji, punkt 13 będzie
w miejscu punktu 12 itd.
Radni wystąpili z prośbą o wcześniejsze przekazywanie wszystkich proponowanych zmian
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi.
Radna Krupska przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu komisji wnosiła propozycję
zmiany pozycji 3 dotyczącej umieszczenia przy remoncie nawierzchni dróg całej ulicy
Topolowej, a nie jej części. Również poprosiła o zmianę w pozycji 13 dotyczącej
uzupełnienia o zapis: przebudowa drogi od ośrodka zdrowia „do Krępy”, a nie tylko do
Ostaszowa.
Radny Mazurek zgłosił wniosek o dopisanie punktu 16 dotyczącego przebudowy
skrzyżowania ul. Wiśniowej z obwodnicą i z wjazdem na ul. Głogowską.
Pan Burmistrz poinformował, że nie można wnieść zmian w pozycji 3, ponieważ zostanie
zlecone opracowanie dokumentacji i istnieje możliwość wcześniejszej realizacji
zamieszczonych tam ulic, tj. Klonowa i Rentowa z racji tego, iż zostały zaoszczędzone
środki finansowe na Małej Hucie. Natomiast dopisanie ulicy Topolowej nie jest możliwe,
gdyż przerasta to środki finansowe tegorocznego budżetu gminy.
W sprawie punktu 13 dotyczącego dopisania Krępy Pan Burmistrz poinformował, że droga
ta jest określona długością w kilometrach tak jak jest w ewidencji i dlatego jest to odległość
bez określenia końcowej lokalizacji. Posługujemy się tu zakresem kilometrowym a nie
odległościami pomiędzy miejscowościami. Dlatego zgłosił prośbę o nie dokonywanie
zmian w WPI. Zmiany w WPI dotyczą tylko roku 2008.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie i poprosił o przegłosowanie
wniosków.
Radni zmienili swój wniosek i zgłosili zmianę tylko w punkcie 13 wykreślając słowo „część”
przed ul. Topolową. Prawidłowe brzmienie pozycji 13: ,,odbudowa dróg gminnych na
osiedlu Karpie: ul. Klonowa, ul. Topolowa, część ul. Wielkie Piece, ul. Rentowa (750 m)”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2008-2015. Za podjęciem uchwały głosowało
13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/143/08 w sprawie uchwalenia Wieloletniego
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Planu Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2008-2015.
Do punktu 2
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
2008 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/144/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Do punktu 3
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych – Radna Dalecka poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XXII/145/08 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.
Radny Andrzejczak zgłosił wniosek w sprawie przerwy w obradach – Przewodniczący
ogłosił 10 minutową przerwę.
Do punktu 4
Przewodniczący poinformował, że uchwała była analizowana przez komisje.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szprotawskiej
w Przemkowie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu,
1 głos sprzeciw. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/146/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ul. Szprotawskiej w Przemkowie.
Do punktu 5
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu tej uchwały? Nie
zgłoszono żadnych uwag.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/35/07 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu
Związku Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach. Za
podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/147/08
zmieniającej Uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego” w Polkowicach.
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Do punktu 6
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/35/07 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu
Związku Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach. Za
podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/148/08
zmieniającej Uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego” w Polkowicach.
Do punktu 7
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015. Za podjęciem uchwały głosowało
13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/149/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015.
Do punktu 8
Przewodniczący Rady poprosił o opinię w sprawie projektu uchwały, przewodniczącą
Komisji ds. Społecznych, która poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. Radna Dalecka oświadczyła, że Strategia jest potrzebna do dalszego
rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy i Miasta Przemków.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemków na lata 2008 – 2015. Za
podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/150/08
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemków
na lata 2008 – 2015.
Do punktu 9
Pan Burmistrz przedstawił krótkie wyjaśnienie w sprawie projektu uchwały dotyczące
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przemków umowy o dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa
wielofunkcyjnego
boiska
sportowego
przy
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Przemkowie. Poinformował, że uchwała musi być podjęta w takim trybie i terminie,
ponieważ Ministerstwo rozstrzygnęło listę gmin wchodzących do programu budowy boisk
wielofunkcyjnych, a nasz wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. Dostaliśmy
200 tysięcy złotych dofinansowania do realizacji tego zadania i z tego wynika wymóg
zawarcia przez gminę umowy z Ministerstwem. Najprawdopodobniej boiska zostaną
oddane do użytku w listopadzie br.
Radny Dąbrowski poprosił o wyjaśnienie §1 dotyczącego wystawienia weksla in blanco
Gminy Przemków i podpisanie deklaracji do weksla.
Radca Prawny Pan Bucyk wyjaśnił, że wszystkie gminy podejmują uchwały w takiej treści.
Chodzi o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń przekazującego dotację dla Gminy
i Miasta Przemków w przypadku braku realizacji zadania lub nienależytego ich wykonania.
Uchwała ta jest potrzebna, ponieważ jest to wymóg Ministerstwa, a z informacji Pani
Skarbnik wynika, że Pan Burmistrz nie ma upoważnienia zawartego w uchwale
budżetowej i stąd też odrębna uchwała dla takiej umowy. Przewodniczący Rady odczytał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przemków umowy
o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego
p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Przemkowie”. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę
Nr XXII/151/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przemków umowy
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o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego
p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Przemkowie”.
Do punktu 10
Przewodniczący Rady odczytał treść skargi i poprosił Radcę Prawnego Pana Bucyka
o interpretaję projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Radca oświadczył, że chodzi tu o art. 37 ust. 4 o gospodarce nieruchomościami, czy
zbycie jakiejś nieruchomości przez gminę w trybie bezprzetargowym jest aktem bardziej
poważnym niż jej wydzierżawienie. Gmina w takim przypadku nie traci władztwa nad
nieruchomością, a rozumieniem tego przepisu przez Wojewodę pozwala gminie szybciej
zbyć nieruchomość niż ją wydzierżawić. Radca oświadczył, że dlatego broniąc stanowiska
Rady Miejskiej, został sporządzony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się
od głosu. Rada podjęła uchwałę Nr XXII/152/08 w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze.
Do punktu 11
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Za przyjęciem protokoły głosowało 13 radnych.
Do punktu 12
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Interpelacje pisemne:
1. Radny Stanisław Mazurek – prosi w imieniu mieszkańców ul. Strumykowej
o wykoszenie rowu oraz o uzupełnienie ubytków w jezdniach wykonanych
z frezowiny (Ostaszów, Łężce).
2. Radny Stanisław Kwiatkowski – prosi o dokończenie prac dotyczących oświetlenia
ulicznego w miejscowości Krępa i Łężce i zamontowanie lamp na słupach
elektrycznych. Prosi również o wyczyszczenie „Kanału Młot” we wsi Łężce.
3. Radny Mirosław Andrzejczak – prosi o utwardzenie dojazdu do zaplecza
ul. Głogowskiej, ponieważ w czasie opadów zatykają się studzienki kanalizacyjne
i nadmiar spływa na ulicę Kościuszki.
Radny Powiatu Pan Janisio zwrócił się z pytaniem czy będzie mógł otrzymywać materiały
na sesje. Wyjaśnień udzielił Radca Prawny informując, że gmina nie ma obowiązku
dostarczać materiałów na sesję Radnym. Mieszkańcy mają dostęp do materiałów w Biurze
Rady w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Przemków.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym punkcie.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął sesję Rady
Miejskiej w Przemkowie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Marta Horoszczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
Jacek Janikowski
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