ORG.0052-1/2009
Protokół Nr XXIX/09
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 24 luty 2009 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 14.45.
Na ogólny stan radnych 15 na początku w sesji uczestniczyło 13 radnych, w trakcie realizacji
punktu 1 na salę wszedł 1 radny.
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
i jednocześnie zaproponował wprowadzenie w miejsce punktu 12 porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Kolejny wniosek dotyczył wprowadzenia
w miejsce punktu 13 porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w województwie dolnośląskim”.
Za wprowadzeniem tych punktów do porządku 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. Przedstawienie Informacji o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w IV kwartale
2008 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/08 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Przemków na lata 2008-2015.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działki nr 163/50 w Karpiach, gmina Przemków, która
została podzielona na działki o nr nr geodezyjnych:, 163/53,163/54, 163/55, 163/56,
163/57, 163/58, 163/59, 163/60, 163/61, 163/62, 163/63, 163/64, 163/65, 163/66, 163/67,
163/68, 163/70, 163/71, 163/72, 163/73, 163/74, 163/75, 163/76, 163/77, 163/78, 163/79,
163/80, 163/81, 163/82, 163/83, 163/84, 163/85, 163/86, 163/87, 163/88, 163/89, 163/90.
163/99.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przemków na okres od
1.04.2009 r. do dnia 31.03.2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przemków na okres od 1.04.2009 r.
do dnia 31.03.2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I
kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości punktu stanowiącego
podstawę do naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przemkowie.
10. Analiza harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu Gminy.
11. Przedstawienie sprawozdań za 2008 rok z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w
Przemkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Regionalnego Programu „Odnowa
Wsi w województwie dolnośląskim”.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
15. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
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Do punktu 1
Pan Burmistrz przedstawił Informację o działaniach Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta
w IV kwartale 2008 r.- stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Do punktu 2
Pan Burmistrz zapoznał radnych ze zmianami wprowadzonymi do WPI. Zmiana Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2008-2015, w zakresie zadania nr 38
(Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków) wynika
z omyłkowego wprowadzenia w treści Uchwały nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 30 grudnia 2008r. następujących zapisów:
1. w § 1 ust. 1: w części opisowej zadania: wpisano zakup laptopów zamiast komputerów
stacjonarnych oraz współrealizowanie zadania ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego;
ponadto w źródłach finansowania ujęto Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego,
2. w § 1 ust. 2: w części tabelarycznej zadania w „Źródłach finansowania” błędnie podano
RPO dla Województwa Dolnośląskiego, ZGZM.
Zmiana w zadaniu nr 32 (Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim) dotyczy zmiany
nazwy zadania (uzupełniono nazwę o drugi człon) oraz rozłożenia realizacji zadania na lata 2009 –
2010.
Zmiana rozdziału II Inwestycje termomodernizacyjne dotyczy zwiększenia ilości obiektów
użyteczności publicznej przewidzianych do termomodernizacji. Zmianie uległy również źródła
finansowania. Z uwagi na możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w źródłach zewnętrznych uwzględniono dofinansowanie inwestycji w 50%.
W zadaniu nr 27 ( Budowa i wyposażenie obiektu dydaktycznego przedszkola przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Przemkowie) dokonano zmian w źródłach finansowania,
tj. podano 100 % środków własnych z uwzględnieniem 59% refundacji poniesionych kosztów.
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu VII Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/143/08 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2008-2015. Za podjęciem uchwały głosowało
14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/199/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2008-2015.
Do punktu 3
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie gminy na 2009 rok dokonuje się następujących
zmian:
1. plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę
419.420 zł
z tego :
a) zwiększenie wynosi
433.704 zł
- wpływy z tyt. podatków od osób fizycznych
84.284 zł
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji
349.420 zł
b) zmniejszenie wynosi
14.284 zł
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych
129 zł
- subwencja oświatowa
14.155 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. plan wydatków zwiększa się o
1.025.289 zł
z przeznaczeniem na :
- melioracje wodne
12.000 zł
- opłaty związane z windykacją zaległości
22.000 zł
- wydatki związane z budową przedszkola przy ZSP Nr 1
571.869 zł
- wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Fabrycznej
288.000 zł
- podjęcie prac związanych z termomodernizacją budynków
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użyteczności publicznej
126.020 zł
- budowę studni głębinowej na stadionie przy ul. Strzeleckiej
5.400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Po zmianach deficyt budżetu wynosi
12.175.109 zł, tj. został
zwiększony o 605.869 zł
4. Zwiększeniu ulega wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę
605.869 zł. i wynosi 8.817.849 zł.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. Za
podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Rada podjęła uchwałę Nr
XXIX/200/09
w
sprawie
zmiany
budżetu
gminy
na
2009
rok.
Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwę.
Do punktu 4
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem czy jest pozytywna opinia RIO w sprawie zaciągnięcia tak
dużego kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu
2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Pani Skarbnik poinformowała, że po taką opinię można wystąpić po podjęciu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku i spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu, 1 głosował przeciw. Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/201/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego
deficytu budżetu 2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Do punktu 5
Radna Krupska zgłosiła wniosek formalny dotyczący zmiany tytułu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 163/50 w Karpiach, gmina Przemków. Radna zaproponowała rozszerzenie tytułu
dopisując słowa: ,,która została podzielona na działki nr nr..”– zgodnie z załącznikiem graficznym.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 163/50 w Karpiach, gmina
Przemków, która została podzielona na działki o nr nr geodezyjnych:, 163/53,163/54, 163/55,
163/56, 163/57, 163/58, 163/59, 163/60, 163/61, 163/62, 163/63, 163/64, 163/65, 163/66, 163/67,
163/68, 163/70, 163/71, 163/72, 163/73, 163/74, 163/75, 163/76, 163/77, 163/78, 163/79, 163/80,
163/81, 163/82, 163/83, 163/84, 163/85, 163/86, 163/87, 163/88, 163/89, 163/90. 163/99. Za
podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Rada podjęła uchwałę
Nr XXIX/202/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działki nr 163/50 w Karpiach, gmina Przemków, która została
podzielona na działki o nr nr geodezyjnych:, 163/53,163/54, 163/55, 163/56, 163/57, 163/58,
163/59, 163/60, 163/61, 163/62, 163/63, 163/64, 163/65, 163/66, 163/67, 163/68, 163/70, 163/71,
163/72, 163/73, 163/74, 163/75, 163/76, 163/77, 163/78, 163/79, 163/80, 163/81, 163/82, 163/83,
163/84, 163/85, 163/86, 163/87, 163/88, 163/89, 163/90. 163/99.
Do punktu 6
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu analizowała
projekt uchwały, było wiele pytań i wątpliwości, na które udzielał odpowiedzi Prezes spółki.
Zostały przedstawione czynniki, które miały wpływ na zmianę cen wody i ścieków, m.in. koszty
materiałów, wzrost cen energii, gazu. Innym czynnikiem mającym wpływ na zmianę cen było
wprowadzenie dzierżawy i podatku. Na oczyszczalni ścieków są konieczne do wykonania
inwestycje.
Radna Krupska oznajmiła, że jest przeciwna podjęciu tej uchwały. Rok temu była dyskusja na ten
temat i było powiedziane, że takich drastycznych podwyżek w tym roku nie będzie. Pomimo, że
będzie podjęta inna uchwała w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla
gospodarstw domowych, to mimo wszystko podwyżka jest bardzo wysoka. Na pewno tak się nie
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zdarzy, żeby wszystkie inwestycje związane z gospodarką komunalną zostały zrealizowane po
podniesieniu cen wody i ścieków, ponieważ potrzebne środki są bardzo znaczne.
Po wypowiedzi Radnej Krupskiej Prezes Kowalski oznajmił, że w taryfie nie ma żadnego składnika,
który mówi na temat inwestycji. W taryfie nie mogą być inwestycje. Do taryfy są wprowadzane
koszty, które wynikają z funkcjonowania przedsiębiorstwa i kosztów, które są generowane
w przedsiębiorstwie. Nowa umowa zmieniła zasady zarządzania majątkiem w spółce. Poprzednia
umowa mówiła o zarządzaniu majątkiem gminy, administrowaniem, nie wymagała płacenia
podatku. Od 22 stycznia br. po zmianie umowy został wprowadzony podatek, który się gminie
należy i przez to wzrosły ceny wody.
Burmistrz oznajmił, że podjął się uporządkowania pewnych spraw w gminie dotyczących m.in.
gospodarki wodno-ściekowej. Jest to zadanie własne gminy. Do tej pory spółka nie miała opłaty
dzierżawnej i podatku. Dlatego od tego roku gmina będzie pobierała podatek za majątek, który
został wydzierżawiony spółce. Dzięki temu zostaną uporządkowane sprawy pod kątem realizacji
przyszłych zadań, które w gminie muszą być wykonane. Jest to kwota ok. 50 mln zł. W takiej
wysokości są szacowane zadania inwestycyjne. Umożliwi to wprowadzenie inwestora
strategicznego do PWKiC. Wstępne kalkulacje zakładają, że jest to wpływ z czynszu dzierżawnego
w wysokości co najmniej ok.10 mln zł do roku 2015. Rocznie jest to ok. 1 mln zł dodatkowych
środków w budżecie. Przy maksymalnym wykorzystaniu środków pomostowych, pozwoli to na
realizacje tych wszystkich zadań.
W związku z wprowadzeniem taryfy przy średnim zużyciu 2,5 kubika na osobę miesięcznie opłaty
za wodę i ścieki wzrosną rocznie o 45,84 zł na 1 osobę.
Porządkowanie polegać będzie na tym, że podatek 350 tys. zł, który wchodzi w tym roku do
budżetu będzie zwrócony w formie dotacji dla indywidualnych odbiorców wody i stąd te dopłaty
0,34 zł do wody i 1,42 zł do ścieków. Kolejnym krokiem było wyliczenie kosztów faktycznych, jak
one się kształtują. Modernizacja oczyszczalni jest konieczna, w innym przypadku będą nałożone w
przyszłym roku kary, które zapłaci także mieszkaniec w rachunku za wodę.
Radny Andrzejczak uważa, że żadna podwyżka nie jest pozytywnie przyjmowana przez radnych
ani przez mieszkańców. Jest tendencja wzrostu kosztów, ale te zmiany są nieuniknione. Mając na
uwadze poprawę całego zarządzania gospodarką wodną należy wziąć pod uwagę konieczność
opodatkowania spółki – co przyczyni się do wzrostu i generowania kosztów. Radny uważa, że
należy zaakceptować tę podwyżkę, pomimo że jest to niepopularne ale konieczne do rozwoju
infrastruktury.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przemków na okres
od 1.04.2009 r. do dnia 31.03.2010 r. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych
głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/203/09
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie Gminy Przemków na okres od 1.04.2009 r. do dnia 31.03.2010 r.
Do punktu 7
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przemków na okres
od 1.04.2009 r. do dnia 31.03.2010 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Rada podjęła
uchwałę Nr XXIX/204/09 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przemków na okres od 1.04.2009 r. do
dnia 31.03.2010 r.
Do punktu 8
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały?
Radna Dalecka poinformowała, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przemkowie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/205/09 w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
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w Przemkowie.
Do punktu 9
Radna Dalecka poinformował, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości punktu stanowiącego podstawę do naliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości
punktu stanowiącego podstawę do naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XXIX/206/09 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości punktu
stanowiącego podstawę do naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przemkowie.
Do punktu 10
Analiza harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu Gminy. - stanowi
załącznik nr 2 do protokołu
Dyrektor POK Pani Cichoszewska poinformowała, że harmonogram imprez kulturalnych
dofinansowanych z budżetu Gminy w ciągu roku może ulec zmianie o dodatkowe imprezy.
Radny Rudyk stwierdził, że z harmonogramu wynika, że tylko w jednej wsi organizuje się imprezy,
czy nie ma zainteresowania w innych świetlicach, z czego to wynika?
Dyrektor Cichoszewska poinformowała, że POK zatrudnia tylko jednego pracownika, który jest
animatorem kultury w świetlicy w Jakubowie.
Radny Ruszczyk stwierdził, że za mało jest organizowanych dyskotek dla młodzieży.
Pani Dyrektor oznajmiła,że część dyskotek ujętych jest w harmonogramie, np. z okazji Dni
Przemkowa. Przy sprzyjających warunkach na pewno będą organizowane. Na dyskotece musi być
zapewnione bezpieczeństwo. Dyskoteki organizowane w ubiegłym roku nie cieszyły się
zainteresowaniem, ponieważ nie było na nich alkoholu. POK może sprzedawać alkohol, ale nie
zajmuje się tym.
Radny Kwiatkowski zapytał dlaczego zatrudniony jest tylko jeden pracownik w Jakubowie, czy nie
można zatrudnić więcej pracowników? Jednocześnie zwrócił się z pytaniem czy na wsi nie mogą
także być wesołe miasteczka w czasie wakacji?
Pani Dyrektor oznajmiła, że może być zatrudnionych więcej pracowników, tylko wszystko zależy od
Rady, ponieważ wymaga to dodatkowych środków na wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wypoczynek
dzieci w czasie wakacji, to POK nie jest organizatorem imprez organizowanych w mieście w czasie
wakacji. Koszt wypożyczenia dmuchanych zabawek wynosi ok. 6-8 tys. zł. Każda wieś posiada
Radę Sołecką, która może tworzyć stowarzyszenia, te z kolei mogą składać wnioski o pozyskanie
środków finansowych na potrzeby społeczeństwa wiejskiego.
Burmistrz poinformował, że projekt Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na temat ,,Zwiększenia
dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” został
zaakceptowany pozytywnie. Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat
w wychowaniu przedszkolnym, wyrównanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie nierówności w
dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z obszarów wiejskich. Program ten będzie funkcjonował
od września przez 2 lata.
W tym roku Przemków jest współorganizatorem dożynek powiatowych, które odbędą się
6 września, w tym samym czasie odbędą się dożynki gminne. Jest to impreza bardzo kosztowna,
dlatego odbędą się w jednym terminie. Piotrowice, Karpie i Szklarki są zwolnione z organizowania
dożynek gminnych ale będą pomagały w organizowaniu dożynek powiatowych.
Do punktu 11
Przedstawienie sprawozdań za 2008 rok z działalności stałych komisji Rady Miejskiej
w Przemkowie.- stanowi załącznik nr 3, brak było uwag do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Do punktu 12
Burmistrz poinformował, że nabycie nieruchomości od RFPG ,,JARFI” umożliwi aktywne
zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości przez Gminę Przemków. Przyszły inwestor po
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nabyciu nieruchomości skorzysta z ulg podatkowych. Po podpisaniu protokołu negocjacyjnego
będzie znana wycena rzeczoznawcy.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę
Nr XXIX/207/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Do punktu 13
Pan Burmistrz poinformował, że Regionalny Program „Odnowa Wsi w województwie dolnośląskim”
ma na celu budowanie regionalnego systemu wsparcia różnego rodzaju oddolnych inicjatyw, które
mają służyć rozwojowi obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Program obejmuje m.in.:
3.
cykle warsztatów dla sołectw, które przystąpią do realizacji Odnowy Wsi,
4.
szkolenia tematyczne dla liderów Odnowy Wsi,
5.
konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”,
6.
mini granty na rozwój wsi,
7.
konkurs na wsparcie inwestycji na obszarach wiejskich, służący celom Odnowy Wsi.
Realizacja Programu opierać się będzie o ścisłą współpracę na linii samorząd województwa –
gminy – liderzy wiejscy.
Jednym z wymogów uczestnictwa w Odnowie Wsi jest ustanowiony przez gminę system wsparcia
sołectw, jako jeden z niezbędnych czynników wpływających pozytywnie na rozwój wsi oraz
zwiększenie aktywności do pracy na rzecz swoich miejscowości.
W celu dokonania formalnego zgłoszenia do Programu niezbędne jest m.in. podjęcie przez Radę
Miejską w Przemkowie uchwały o przystąpieniu do realizacji Regionalnej Odnowy Wsi.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w województwie dolnośląskim”. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/208/09 w sprawie przystąpienia do
realizacji Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w województwie dolnośląskim”.
Do punktu 14
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Do punktu 15
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Radnego Powiatowego Zdzisława Janisio, które dotyczyło
wprowadzonych zmian do WPI.
Sołtys Dziadykiewicz zapytał na jakim etapie jest temat ścieżki rowerowej. Kolejna sprawa
dotyczyła przejścia przez drogę na przystanku w Szklarkach. Sołtys zwrócił uwagę na drogę
w Ostaszowie, koło hydrofornii, są tam bardzo duże dziury utrudniające przejazd.
Dyrektor Dworczyńska poruszyła problem przewozu dzieci z Wilkocina do Wysokiej, które
spóźniają się do szkoły.
Sołtys Wilkocina poinformowała, że zwracała się z prośbą o odśnieżenie drogi i zajazdu
w Wilkocinie.
Radny Andrzejczak zwrócił uwagę na pozamykane żółte skrzynie z piaskiem, które nie były
dostępne przy dużych opadach śniegu. Zapytał czy nie można wpłynąć na firmę, żeby te pojemniki
nie były zamykane.
Radny Mazurek poprosił o odśnieżanie zasypanych studzienek. Pomimo działających kilku firm na
naszym terenie problem istnieje, może trzeba zatrudnić pracowników interwencyjnych.
Radny Drabik zapytał czy jest zainteresowany kupiec hal po Zakładach Metalurgicznych?
Burmistrz powiedział, że sprawę pozamykanych skrzyń wyjaśni Dyrektor MZGM. Pan Burmistrz
oznajmił, że nie widzi potrzeby zatrudniania pracowników do oczyszczania studzienek. Pani Sołtys
wsi Wilkocin Burmistrz odpowiedział, że trzeba dopilnować dzieci i odprowadzać je do autobusu
w ramach dyżurów wiejskich. Obecnie przystanek jest nie utwardzony i nie przygotowany do
zajeżdżania autobusu. Radnemu Drabikowi Burmistrz odpowiedział, że jest częściowe
zainteresowanie budynkami po byłych Zakładach Metalurgicznych.
Dyrektor MZGM wyjaśnił sprawę zamkniętych skrzyń. Oznajmił, że w okresie dużych opadów
z piasku tego korzystali wszyscy, także firma NIRO, a cena piasku jest bardzo wysoka. Firma Piast
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nie ma obowiązku zapewnienia tego piasku dla wszystkich.
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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