ORG.0052-10/2008
Protokół Nr XXIV/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 30 września 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.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są propozycje zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji. Za przyjęciem porządku głosowało
13 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przemkowie”.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie
miasta Przemków
4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
Sołectwa Jakubowo Lubińskie gmina Przemków.
5. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
6. Analiza przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2008/2009.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
8. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
na
zadanie
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przemkowie”. Przewodniczący Rady
odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
na
zadanie
pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przemkowie”. Za podjęciem uchwały
głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/163/08 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przemkowie”.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. jednocześnie
poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie zmniejszeń i zwiększeń dotacji na boisko Orlik
2012.
Pani Skarbnik poinformowała, że w wersji pierwotnej na boisko Orlik 2012 planowana była
dotacja w dziale 80195 6330, po otrzymaniu zawiadomienia o otrzymaniu dotacji
przyznano środki w wysokości 333.000 zł. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od
Wojewody Dolnośląskiego o przyznanych środkach robimy przemieszczenia w planie
dochodów. Zadanie to jest realizowane w dziale 80195. Zawiadomienie stanowi podstawę
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do zwiększenia budżetu gminy na rok 2008 po stronie dochodów.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
2008 r. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę
Nr XXIV/164/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
Do punktu 3
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie
miasta Przemków. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Przemków. Za podjęciem uchwały
głosowało 13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/165/08 w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Przemków.
Do punktu 4
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Jakubowo Lubińskie gmina Przemków. Przewodniczący
poprosił Panią Sołtys o przedstawienie powodu rezygnacji. Pani Sołtys Dorota Choma
powiedziała, że wszystko zostało już wyjaśnione. Za podjęciem uchwały głosowało
13 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/166/08 w sprawie zarządzenia wyborów
Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Jakubowo Lubińskie gmina Przemków.
Do punktu 5
Przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali Zarządzenie Nr 72/08 Burmistrza
Gminy i Miasta z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2008 r. Temat był analizowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego. Wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Stanisław Mazurek poinformował, że na
posiedzenie komisji zostali zaproszeni członkowie pozostałych komisji rady. Radny
stwierdził, że komisja była zaskoczona niskim procentem wykonania planu dochodów za
I półrocze, który wynosił 37,60 %. Po dokładnej analizie komisja stwierdziła, że jest to
spowodowane planowanymi do pozyskania dochodami na realizację inwestycji. Nie został
wykonany plan w gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości, planowano 5 000 000 zł, wykonano 124 224,08 zł,
tj. 2,48%. W temacie wydatków komisja zapoznała się z tą sytuacją. Na podstawie
dokonanej analizy budżetu za I półrocze 2008 r., w dniu 29 lipca 2008 r. uchwałą
Nr XXII/144/08 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie zmiany budżetu gminy na
2008 rok dokonano następujących zmian:
1. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 282 327,79 zł,
2. zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 357 666,79 zł,
3. zmniejszono plan przychodów o kwotę 11 075 339,00 zł
z tytułu planowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE.
4. zmieniono limit na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010,
5. zmniejszono deficyt budżetu o 11.075.339 zł, tj. do wysokości 4.044.092,00 zł.
Po w/w zmianach:
1. plan dochodów wynosi 24 594 512,52 zł,
2. plan wydatków wynosi 28 638 604,52 zł.
Dokonane w/w korekty budżetu powodują wzrost wykonania dochodów za I półrocze
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2008 r. o 1,96%, tj. do wysokości 39,56% i wydatków o 9,79%, tj. do wysokości 32,46%.
Radny Maćkowiak poprosił o wyjaśnienie w sprawie opłaty eksploatacyjnej płaconej przez
Kruszbud.
Pan Burmistrz poinformował, że założenia tegorocznego budżetu były bardzo duże.
Najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w dochodach z odpłatnego nabycia
nieruchomości, planowano 5 000 000,00 zł, wykonanie 124 224,08 zł, realizacja wynika
z faktu , że większość nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wymaga opracowania
planu zagospodarowania przestrzennego lub wykonania infrastruktury. Prace nad w/w
planami oraz infrastrukturą zostaną ukończone w II połowie 2008 r. i z tego też względu
większość dochodów planowana jest do zrealizowana w II półroczu. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szprotawskiej
w Przemkowie został uchwalony 29 lipca 2008 r. i musi ukazać się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Na etapie uzgodnień jest zmiana planu
dotycząca innych działek przy ul. Głogowskiej i Kaczanowskiej. Dla terenów osiedla Karpie
i terenu pomiędzy ul. Kaczanowską i Żymierskiego jest opracowana dokumentacja w celu
wykonania infrastruktury. Pan Burmistrz poinformował, że z ,,Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2010” przyznane zostało
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowosportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie w wysokości 1 800 000 zł. Natomiast decyzją
Ministra Finansów zostały przyznane środki na przedsięwzięcie inwestycyjne Gminy
Przemków realizowane w ramach programu ,, Moje boisko – Orlik 2012”. Przyznane środki
budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2008 roku i nie mogą być ujęte w wykazie
wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
Pan Burmistrz poinformował, że w przyszłym tygodniu wchodzi inwestor na realizację
zadania dotyczącego budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 na ul. Kościuszki.
W poniedziałek zostanie podpisana umowa na budowę Hali Sportowej i przystąpienie do
realizacji zadania. Żaden z projektów nie otrzymał obiecanych środków z RPO na
dofinansowanie zadania, ponieważ wprowadzono dodatkowy zapis: brak finansowania
z innych źródeł. Pan Burmistrz oznajmił, że będzie starał się pozyskać inne środki, żeby to
zadanie zostało zrealizowane.
Przewodniczący poinformował, że Rada przyjmuje informację o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2008 r.
Do punktu 6
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Maria Dalecka poinformowała, że komisja
pozytywnie opiniuje przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego,
jednocześnie zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Szkół na jakim etapie jest
remont szkoły?
Dyrektor Dźwigaj oznajmił, że remont szkoły przebiega prawidłowo. Okna zostały już
wymienione. Ocieplenie budynku idzie sprawnie. Większa część szkoły jest już
ogrzewana. Brak ogrzewania w sali gimnastycznej i na świetlicy. Ze względu na
odbywające się w ciągu dnia zajęcia lekcyjne, prace remontowe wykonywane są
popołudniu i w soboty.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej Pani Dworczyńska poinformowała, że rok
szkolny na Wysokiej rozpoczął się prawidłowo.
Rada przyjęła analizę przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2008/2009.
Do punktu 7
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Za przyjęciem protokoły głosowało 13 radnych.
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Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Do punktu 8
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Interpelacje ustne.
1. Sołtys Ryszard Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem jakie są plany w budżecie gminy
odnośnie terenów wiejskich?
2. Radny Stelmasiak zapytał kiedy zostanie wyczyszczony staw we wsi Karpie?
3. Przewodniczący Rady zapytał na jakim etapie jest organizacja Straży Miejskiej?
4. Radna Kasterka poprosiła o informację kiedy zostanie wykonane oświetlenie na
ul. Fabrycznej?
5. Radny Kulesza przypomniał, że zwracał się z prośbą o wykonanie oświetlenia na
przystanku na Dużej Hucie.
6. Radny Ryszczyk poprosił o uporządkowanie terenu po rozebranej budce CPN na
ulicy Kwiatowej.
7. Radna Kasterka poprosiła o uzupełnienie chodnika boczna ul. Reja – zejście
z kościoła.
8. Radna Dalecka poruszyła problem nowych przystanków, jedne zostały
wybrukowane do krawędzi jezdni a w pozostałych nie, przy opadach deszczu na
tych przystankach tworzy się błoto, które jest wnoszone przez pasażerów do
autobusów.
9. Sołtys Stanisława Wiązek zapytała kiedy zostanie załatwiona sprawa zakrętu
w Piotrowicach a także kiedy zostanie wykonane przedłużenie oświetlenia
w kierunku Szprotawy.
10. Radny Ruszczyk poruszył temat niezagospodarowania placu targowego koło
Biedronki, a także poprosił o postawienie kilku ławek po drodze z placu targowego
do miasta.
Przewodniczący przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Biura Rady:
1) Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Legnicy dotyczące zbędnego
powołania w podstawie prawnej punktu 3 z art. 82 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Przemków....
2) Pismo Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemkowie
dotyczące zapotrzebowania na dotację ze środków publicznych na 2009 rok.
3) Odpowiedź Burmistrza na zajęcie prawa majątkowego z rachunku bankowego
spółki ZAMET.
Radny Mazurek zwrócił uwagę, że rezygnacja 1 sołtysa jest sygnałem do zastanowienia,
ma to uzasadnienie jeżeli chodzi o współpracę i finansowanie zadań realizowanych na
terenie wiejskim. Sołtysi mają dużo pracy, potrzebują pewnych środków do działania. Miał
być utworzony pewien fundusz. Czy w budżecie można przeznaczyć pewną kwotę na
realizację zadań wsi. Środki są rozrzucone to w POK-u, część w budżecie Komisji
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Radny zaproponował zorganizowanie spotkania
z sołtysami. Kolejny problem poruszony przez Radnego dotyczył placówek oświatowych
w naszej gminie. Dyrektorzy nie są specjalistami w sprawie remontów, może należałoby
się zastanowić nad utworzeniem stanowiska ds. pilotowania remontów w szkołach.
W sprawie budżetu przyszłorocznego Pan Burmistrz poprosił o dokładniejsze zapoznanie
się z zadaniami ujętymi w Strategii Rozwoju Gminy i w WPI. Główne zadania to
kanalizacja, chodnik we wsi Wysoka. Jeżeli chodzi o staw we wsi Karpie, Pan Burmistrz
powiedział, że to zadanie może uda się zrealizować w tym roku. Odnośnie Straży Miejskiej
– w tym tygodniu zostanie przeprowadzona II tura rozmów, były dwie kandydatury.
W sprawie wykonania oświetlenia, zadania zostały zlecone do energetyki, które będą
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realizowane wg ich harmonogramu.
W odpowiedzi na pytania Radnych Ruszczyka i Kasterki Pan Burmistrz powiedział, że
zorientuje się jak te sprawy wyglądają. Na plac targowy był robiony plan
zagospodarowania przestrzennego, będziemy czekać aż wejdą nowi inwestorzy.
Przystanki były stawiane w porozumieniu i uzgodnieniu z Zarządem Wojewódzkim Dróg,
mają być przeprowadzone remonty dróg. Ławki należy postawić w takich miejscach, żeby
mogły wszystkim służyć.
W odpowiedzi na pytanie Pani Sołtys wsi Piotrowice Pan Burmistrz poinformował, że
rozmowy z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych są w stanie zawieszenia, może trzeba
będzie zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel.
W sprawie sołtysów Pan Burmistrz poinformował, że trwają zaawansowane prace
w sejmie. W każdej wsi powinno powstać stowarzyszenie, które będzie mogło generować
środki z funduszu. Ze środków tych będzie można realizować także zadania inwestycyjne.
Sołtys Kwiatkowski zapytał dlaczego na wsi mają być tworzone stowarzyszenia i wieś ma
brać na siebie odpowiedzialność, na dzisiaj nie jest to realne. Dlaczego w mieście robi to
gmina?
Pan Burmistrz poinformował, że jest to program rozwoju obszarów wiejskich, który
przekazuje środki na rozwój wsi. Środki finansowe są przeznaczone dla organizacji
pozarządowych m.in. stowarzyszeniom. Gmina nie może ich otrzymać. W ramach tego
programu są przewidziane środki na wynagrodzenia za realizacje programu. Sołtys nie
musi być liderem takiego Stowarzyszenia.
Dyrektorzy muszą czuć się odpowiedzialni za swoje szkoły – nie jest możliwe utworzenie
dodatkowego etatu na realizacje takich zadań.
Sołtys wsi Krępa Aniela Biała ponownie poprosiła o przecięcie drzew na cmentarzu,
załatanie dziury w drodze a także wykonanie oświetlenia.
Sołtys Dorota Choma powróciła do tematu zatoczki w centrum Jakubowa – dzieci
w dalszym ciągu narażone są na niebezpieczeństwo. Mieszkańcy przysiółka Węgielin
proszą o wymianę tablic na właściwą nazwę, a także tablica w Jakubowie powinna być
wymieniona na Jakubowo Lubińskie.
Pan Burmistrz poinformował, że sprawa zatoczki jest zaplanowana na przyszły rok.
Przewodniczący Rady pogratulował Panu Burmistrzowi bardzo dobrej organizacji
IX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina – coraz więcej ludzi nas odwiedza, impreza coraz
bardziej się rozrasta.
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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