ORG.0052-13/2008
Protokół Nr XXVIII/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 30 grudnia 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 13.40.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 15 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
i jednocześnie zaproponował wprowadzenie w miejsce punktu 20 porządku obrad projektu uchwały
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kolejny wniosek dotyczył wprowadzenia
w miejsce punktu 21 porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec
dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Za wprowadzeniem tych punktów do porządku głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami. Za przyjęciem
zmienionego porządku głosowało 15 radnych.

Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. 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.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2009 rok.
5. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
programu
współpracy
Gminy
Przemków
z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
6. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
zadanie pn. ,,Wykonanie sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej poprzez ul. Strumykową,
Dworcową do pl. Targowego w Przemkowie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie oraz sołtysów
wsi Gminy Przemków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników placówek oświatowych w gminie Przemków, nie będących nauczycielami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wartości punktu przeliczeniowego stanowiącego
podstawę do naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników placówek
oświatowych w gminie Przemków, nie będących nauczycielami.
10. 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 2009 r.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Przemkowie na 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds Społecznych Rady
Miejskiej w Przemkowie na 2009 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady
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Miejskiej w Przemkowie na 2009 r.
15. Przedstawienie sprawozdania z merytorycznego i finansowego wykonania ,,Gminnego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2008 rok”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Przemków na
2009 rok.”
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów,
Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Przemkowie.
18. Podjęcie
uchwały
zmieniającej
uchwałę
Nr
XXIX/168/98
Rady
Miejskiej
w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków.
19. Przedstawienie Analizy i oceny stanu opieki zdrowotnej na terenie Gminy Przemków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych
oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
22. Przyjęcie protokołu z sesji Rady z dnia 18 listopada i 9 grudnia 2008 r.
23. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja pozytywnie opiniuje
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 20082015.
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
15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/180/08 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 2
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżetu gminy na 2008 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie gminy na 2008 rok dokonuje się następujących
zmian:
– dochody ogółem zmniejsza się o 184.763,00 zł, a wydatki zmniejsza się o kwotę
184.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Po zmianach plan dochodów wynosi –
23.179.336,01 zł, a wydatków – 27.223.428,01 zł.
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem czy doszła do skutku transakcja w sprawie obligacji
komunalnych na 2 mln zl?
Pani Skarbnik poinformowała, że transakcja ta nie doszła do skutku, została podjeta uchwała,
która funkcjonuje do końca roku.
Radna Krupska zapytała czy w § 2 ust.4 jest prawidłowy zapis, który brzmi: przychody ze
sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości – 673.000,00 zł.
Pani Skarbnik oznajmiła, ze dotyczy to formy sfinansowania części deficytu budżetu 2008.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na
2008 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/181/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Do punktu 3
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła do Biura Rady Uchwała Nr II-295/2008 II Składu

2

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie pozytywnej opinii o projekcie budżetu gminy Przemków na 2009 rok wraz
z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Druga Uchwała Nr II-296/2008 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania
planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz pozytywną z uwagami opinię o prawidłowości
dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 rok prognozy
kwoty długu. - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pani Skarbnik przedstawiła wprowadzone zmiany do budżetu gminy na 2009 rok:
W projekcie uchwały budżetowej uległ zmianie zapis w § 2, 3, 4, 8, 10.
W załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy 2009 w dziale 758,
– rozdz.75818 było 200 000 zł jest 164 115 zł z rezerwy na zadania własne z zakresu
zarządzania kryzysowego,
– rozdz.92601 było 4 987 000 zł ogółem, po zmianie 5 022 885 zł, w tym 4 977 885 zł –
wydatki inwestycyjne.
W załączniku Nr 3 poz. 17 było 632 000 zł + 35 885 zł, po zmianie jest 667 885 zł – boisko
wielofunkcyjne ZSP 1,
– poz. 25 – zmiana nazwy – z informatyzacja gminy na przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu,
W załączniku 3a poz. 5 zmiana nazwy zadania na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
związane ze zmianą uchwały WPI.
W załączniku Nr 4 przychody i rozchody – w związku z tym, że nie ma emisji obligacji, ulega
zmianie kwota kredytu ulegają zwiększeniu wolne środki.
W załączniku Nr 6a ulega zmianie plan finansowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –
zapis w załączniku 6 był poprawny, kwota przychodu wynosi 2 718 630 zł, ponieważ zapis
elektroniczny różnił się od zapisu na papierze, dlatego była uwaga RIO, że nie było spójności
pomiędzy załącznikiem 6 i 6a.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego na
temat budżetu gminy na 2009 rok.
Radny Mazurek poinformował, że komisja pierwszy raz spotkała się z tak wysokimi dochodami,
wydatkami budżetu i z tak dużą różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami, która wynosi 11 mln zł.
Różnica ta zostanie pokryta kredytem bankowym w wysokości 7 869 240 zł i pożyczkami w kwocie
3 700 000 zł. Komisja szczegółowo zapoznała się z dochodami i wydatkami, z deficytem budżetu.
Były prowadzone rozmowy z Panią Skarbnik i Panią Kierownik GPI w sprawie planowanych
inwestycji, których jest ok. 40. Plan jest bardzo napięty i na pewno uda się go zrealizować. Komisja
zapoznała się z opinią RIO i pozytywnie opiniuje budżet gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś ma jeszcze uwagi do budżetu?
Radna Krupska zwróciła uwagę na stanowisko RIO zawarte opinii, w sprawie wymienionej kwoty
250 000 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego, która została także zaplanowana
przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jako wydatki na promocję gmin. Radna przypomniała,
że RIO wskazuje , że z budżetu gminy należy wyeliminować wszystkie wydatki, które na podstawie
obowiązującego statutu realizuje w imieniu gmin - członków, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
w Polkowicach (np. promocja gmin, doposażenie placówek oświatowych).
Pan Burmistrz oznajmił, że wydatki te nie będą wyeliminowane z budżetu gminy. RIO sugerowało
dwa elementy: promocje gmin, doposażenie placówek oświatowych. Zgodnie ze Statutem
Związku, nie ma on promocji gminy tylko promocje związku. RIO opierała się na starym statucie.
Który obowiązywał do grudnia, obecnie obowiązuje nowy statut, który eliminuje tę kolizję.
Radna Krupska zapytała na czym będzie polegała promocja gminy?
Sekretarz poinformował, że w promocji jest bardzo dużo różnych pozycji, np. znaczki, które radni
otrzymali, organizacja Święta Miodu i Wina, kwiaty, itp. - jest to stała pozycja w budżecie.
Radna Krupska poprosiła o wyjaśnienie dotyczące gospodarki mieszkaniowej – pozostała
działalność, jest tam kwota 1 676 000 zł, brak jest informacji na co te środki zostaną
przeznaczone.
Pani Skarbnik poinformowała, że w dziale 700, rozdział 70095 jest rewitalizacja miasta –
200 000 zł, a także adaptacja i tworzenie lokali socjalnych – 1 476 000 zł.
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. Za
podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Rada podjęła uchwałę
Nr XXVIII/182/08 w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.
Do punktu 4
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opiniuje uchwałę.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2009 rok. Za podjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/183/08 w sprawie ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na
2009 rok.
Do punktu 5
Radna Dalecka poinformował, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie
programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Przemków
z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/184/08 w sprawie programu współpracy Gminy
Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
Do punktu 6
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na zadanie pn. ,,Wykonanie sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej poprzez ul.
Strumykową, Dworcową do pl. Targowego w Przemkowie”.
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opiniuje uchwałę.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/185/08 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. ,,Wykonanie sieci wodociągowej od ul.
Fabrycznej poprzez ul. Strumykową, Dworcową do pl. Targowego w Przemkowie”.
Do punktu 7
Sołtys Stanisława Wiązek oznajmiła, że sołtysi nie wnioskowali o podniesienie diet, tylko
o ustalenie wynagrodzenia dla sołtysów.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego - czy jest możliwość ustalenia
takiego wynagrodzenia dla sołtysów?
Radca Prawny oznajmił, że mógłby być zwrot kosztów, ale nie ustalenie wynagrodzenia dla
sołtysów.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej
w Przemkowie oraz sołtysów wsi Gminy Przemków.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 1 wstrzymał się od
głosu. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/186/08 w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej
w Przemkowie oraz sołtysów wsi Gminy Przemków.
Do punktu 8
Radna Dalecka poinformował, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie
ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników placówek
oświatowych w gminie Przemków, nie będących nauczycielami. Były pozytywne opinie związków
zawodowych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników placówek oświatowych w gminie Przemków, nie
będących nauczycielami.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/187/08 w sprawie
ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników placówek
oświatowych w gminie Przemków, nie będących nauczycielami.
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Do punktu 9
Radna Dalecka poinformował, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie
uzgodnienia wartości punktu przeliczeniowego stanowiącego podstawę do naliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych w gminie Przemków,
nie będących nauczycielami. Były pozytywne opinie związków zawodowych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wartości punktu
przeliczeniowego stanowiącego podstawę do naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
pracowników placówek oświatowych w gminie Przemków, nie będących nauczycielami. Za
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/188/08 w sprawie
uzgodnienia wartości punktu przeliczeniowego stanowiącego podstawę do naliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych w gminie Przemków,
nie będących nauczycielami.
Do punktu 10
Radna Dalecka poinformował, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę 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 2009 r.” Były pozytywne opinie związków zawodowych.
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 2009 r.” Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/189/08 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 2009 r.”
Do punktu 11
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Miejskiej w Przemkowie na 2009 r. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła
uchwałę Nr XXVIII/190/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Przemkowie na 2009 r.
Do punktu 12
Radna Dalecka wnosi o przyjęcie planu pracy bez uwag.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji
ds Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 r. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/191/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej
Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 r.
Do punktu 13
Radny Mazurek wnosi o przyjęcie planu pracy bez uwag.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 r. Za podjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/192/08 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 r.
Do punktu 14
Radny Ruszczyk wnosi o przyjęcie planu pracy bez uwag.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 r. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
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Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/193/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2009 r.
Do punktu 15
Po pozytywnej opinii Komisji ds. Społecznych Przewodniczący poinformował, że rada przyjmuje
Sprawozdanie z merytorycznego i finansowego wykonania ,,Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2008 rok”.- stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do punktu 16
Radna Dalecka poinformował, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Przemków na 2009 rok.”
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście
i Gminie Przemków na 2009 rok.” Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła
uchwałę Nr XXVIII/194/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Przemków na 2009
rok.”
Do punktu 17
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały?
Sołtys wsi Jędrzychówek zapytał w jaki sposób jest liczony koszt odbioru ścieków z terenów
wiejskich?
Prezes spółki PWKiC poinformował, że koszt odbioru ścieków z gospodarstw domowych na
terenie całej gminy jest jednakowy, różnice wynikają tylko z kosztów dojazdu. Pan Prezes oznajmił,
że dane do nowej taryfy muszą być przygotowane do 20 stycznia br., żeby taryfa mogła wejść
z dniem 1 kwietnia 2009 r.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji
i Ciepłownictwa Sp. z o. o. w Przemkowie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
o 3 miesiące.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Przedsiębiorstwa
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o. w Przemkowie. Za podjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/195/08 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o. w Przemkowie.
Do punktu 18
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu
uchwały?
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Przemków. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XXVIII/196/08 zmieniającą uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Przemków.
Do punktu 19
Przewodniczący Rady oznajmił, że wszyscy radni zapoznali się z Analizą i oceną stanu opieki
zdrowotnej na terenie Gminy Przemków.- stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do punktu 20
Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pracowały nad projektem uchwały i dlatego
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przedstawił propozycje stawek:
1) za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 250 zł za 1 tonę,
2) za przyjęcie za gminną oczyszczalnię ścieków i utylizację – 20 zł/m3
3) za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych – 60 zł/m3
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Do punktu 21
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały i odczytał uchwałę
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia
indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji
administracyjnych w tych sprawach. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Do punktu 22
Przyjęcie protokołu z sesji Rady z dnia 18 listopada i 9 grudnia 2008 r.
Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych.
Do punktu 23
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Radna Powiatowa Wanda Żuchowska wręczyła Radnej Marii Daleckiej jako przedstawicielce
Sołectwa Wysoka list gratulacyjny za zdobycie wyróżnienia w IX edycji konkursu ,,Na najlepszą
inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Do listu był
dołączony czek na kwotę 2 500 zł.
Sekretarz Gminy przedstawił proponowane zmiany w nazewnictwie stosowanym w Urzędzie, które
będą dokonane w 2009 roku.
Przewodniczący stwierdził, że na pewno nikt nie będzie miał uwag do dokonania zmian, które
mają na celu uregulowanie jednolitego nazewnictwa stosowanego w Urzędzie.
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

7

