ORG.0052-12/2008
Protokół Nr XXVI/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 18 listopada 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 9.40.
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.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji. Za przyjęciem 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 uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045,
1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w mieście
Przemków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącą podstawę
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Przemków na rok 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych
działających na terenie gminy Przemków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemkowie.
7. Przedstawienie informacji na temat porządku publicznego i ochrony
przeciwpożarowej na terenie gminy.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
9. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Pan Burmistrz przedstawił zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Przemków
na lata 2008-2015 w zakresie zadania nr 28.1 („Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
w Przemkowie”), które dotyczyły zmian w źródłach finansowania zadania. Gmina nie
uzyskała dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego (Priorytet 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
edukacyjnej na Dolnym Śląsku”). W związku z powyższym finansowanie zadania
z budżetu Gminy ulega zwiększeniu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt 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.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVI/171/08
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.
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Do punktu 2
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr
1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy
Głogowskiej i Kaczanowskiej.
Jednocześnie poprosił Pana Burmistrza o więcej informacji w sprawie tej uchwały
Pan Burmistrz poinformował, że Rada Miejska w Przemkowie podjęła 28 września 2007
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043,
1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej.
Obszar opracowania obejmuje teren położony w granicach miasta w rejonie drogi krajowej
nr 12 oraz drogi wojewódzkiej nr 328. Powierzchnię przedmiotowego obszaru zajmują
tereny niezabudowane. Teren jest uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury
technicznej. Zmiana miejscowego planu ma na celu uatrakcyjnienie obszaru m.in. poprzez
możliwość łączenia działek dla przyszłego inwestora pod potrzeby utworzonej Podstrefy
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przewodniczący poinformował radnych o konieczności dokonania uzupełnienia w § 19
wpisując w treści ,,10 %”, a także w § 20 zmiana brzmienia nazwy ,,Przemkowa” na
,,Przemków”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 1049, 1048, 1047,
1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej
i Kaczanowskiej. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę
Nr XXVI/172/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działek nr nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7
w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej.
Do punktu 3
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ulic w mieście Przemków. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XXVI/173/08 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic
w mieście Przemków.
Do punktu 4
Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie uchwały jest propozycja obniżenia
ceny skupu 1 q żyta ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. przyjmowaną jako podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Przemków na 2009 r. z kwoty 55,80 zł za 1 q na
50,00 zł za 1 q. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny
skupu 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Przemków na rok 2009. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła
uchwałę Nr XXVI/174/08 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącą podstawę
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Przemków na rok 2009
Do punktu 5
Przewodniczący Rady odczytał pismo Wojewody Dolnośląskiego informujące, że rada
gminy jest organem właściwym do wydawania uchwał w sprawie ustalania ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
W związku z odczytanym pismem Radca Prawny zaproponował dokonanie zmiany w § 3,
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który otrzymuje brzmienie: ,,uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2009 r.”
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży
pożarnych działających na terenie gminy Przemków. Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVI/175/08 w sprawie określenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży
pożarnych działających na terenie gminy Przemków.
Do punktu 6
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przemkowie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XXVI/176/08 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemkowie.
Do punktu 7
Po pozytywnej opinii Komisji ds. Społecznych Przewodniczący poinformował, że rada
przyjmuje ,,Informację na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy.” - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Do punktu 9
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Za przyjęciem protokoły głosowało 15 radnych.
Do punktu 8
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Interpelacje ustne.
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem: co się stało z przetargiem dotyczącym
Przychodni Zdrowia?
Pan Burmistrz poinformował, że Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych złożyło
rezygnację z prowadzenia działalności w budynku naszej przychodni, podając dwa
powody: pierwszy brak środków finansowych na dostosowanie najmowanej części
budynku do warunków określonych przez służby sanitarno- epidemiologiczne, a drugi
powód brak możliwości przystąpienia do konkursu ofert na rok 2009, ponieważ przedmiot
nie spełnia warunków do realizacji usług medycznych. Dlatego zarząd podjął decyzję o nie
rozszerzaniu działalności medycznej w obiekcie Przychodni w Przemkowie.
Radna Krupska zapytała czy w takim przypadku stracili wadium?
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie stracili wadium, ponieważ podpisali umowę
i zrezygnowali z działalności po jednym miesiącu.
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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