ORG.0052-5/2009
Protokół Nr XXXIII/09
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 23 czerwca 2009 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 9.45.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 14 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.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2008.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną w Przemkowie za rok obrotowy 2008.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemkowskiego
Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Przemkowski Ośrodek Kultury
za rok obrotowy 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/08 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 29 lipca 2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2008-2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Koncepcji Subregionalnego Produktu
Turystycznego – Gmina Przemków na tle Subregionu Borów Dolnośląskich”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu informatyzacji Urzędu Miejskiego
w Przemkowie i gminnych jednostek organizacyjnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
10. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Realizując powyższy porządek Rada podjęła następujące uchwały:
1. Nr XXXIII/221/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
2. Nr XXXIII/222/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2008. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
3. Nr XXXIII/223/09 w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną w Przemkowie za rok obrotowy 2008. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
4. Nr XXXIII/224/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemkowskiego
Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2008. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
5. Nr XXXIII/225/09 w sprawie pokrycia straty przez Przemkowski Ośrodek Kultury
za rok obrotowy 2008. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
6. Nr XXXIII/226/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/08 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 29 lipca 2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Przemków na lata 2008-2015. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych.
7. Nr XXXIII/227/09 w sprawie przyjęcia ,,Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego
– Gmina Przemków na tle Subregionu Borów Dolnośląskich”. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
8. Nr XXXIII/228/09 w sprawie przyjęcia programu informatyzacji Urzędu Miejskiego
w Przemkowie i gminnych jednostek organizacyjnych. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.

Do punktu 1
Do punktu 2
Przewodniczący poinformował, że zostały dokonane zmiany w załączniku nr 3 do uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku Nr 3 - poz. 1.2.a – uległy zmianie kwoty
planowanych pożyczek na lata 2010 było 4.500.000 zł, obecnie jest 4.700.000 zł, w 2011 było
zaplanowane 2.500.000 zł a jest 2.300.000 zł.
Radny Mazurek oznajmił, że komisja zapoznała się z projektem uchwały, który opiniuje
pozytywnie. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009
rok. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXXII/219/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Do punktu 3
Radna Dalecka poinformowała, że Komisja Społeczna proponuje przyjąć Analizę Informacji na
temat bezrobocia w gminie oraz o podejmowanych działaniach w celu jego zmniejszenia. Analiza
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Dąbrowski stwierdził, że Informacja na temat bezrobocia w gminie oraz o podejmowanych
działaniach w celu jego zmniejszenia jest przygotowana bardzo dobrze. Komisja Rozwoju
Gospodarczego analizowała ją, jednak zabrakło w niej informacji na temat procentowego
bezrobocia i porównania w poszczególnych gminach w powiecie. Radny zwrócił się z prośbą
o przygotowanie takiej informacji na następne spotkanie.
Pani Agata Kapłon – pośrednik pracy oznajmiła, że nie liczy się stopy bezrobocia w rozbiciu na
poszczególne gminy. Liczba bezrobotnych wynosi 627, ale cały czas ulega zmianie. Radny
Dąbrowski stwierdził, że jest to ważne przy obliczaniu zasiłku dla bezrobotnych i poprosił
o przekazanie tego problemu do Starostwa.
Radny Mazurek zwrócił uwagę, że w informacji o podjętych działaniach w celu zmniejszenia
bezrobocia w gminie Przemków w latach 2008 – 2009 widoczne są starania m.in. w zakresie
korzystania przez osoby bezrobotne: z poradnictwa zawodowego, stażów, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy, dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, szkoleń,
pożyczek szkoleniowych, prac interwencyjnych itp. Na podstawie tych przykładów widać, że
działalność Urzędu Pracy jest szeroko rozbudowana, ale nie wszyscy korzystają z tej formy
pomocy, ponieważ nie wierzą, że dzięki temu można pozyskać pracę.
Radny Ruszczyk stwierdził, że widoczne są zmiany, ale w dalszym ciągu są skargi bezrobotnych
dotyczące braku możliwości załatwiania wszystkich spraw na miejscu w Przemkowie, dlatego
konieczny jest wyjazd do Polkowic, który kosztuje a ponadto brakuje dobrego połączenia. Radny
poprosił o przedstawianie informacji o ofertach pracy w biurze pracy Przemkowie.
Pośrednik Pracy Pani Agata Kapłon oznajmiła, że oferty pracy są umieszczane i aktualizowane na
bieżąco. Rejestracja, poradnictwo pracy odbywają się w Polkowicach. W Przemkowie jest tylko
jeden pośrednik pracy i stażyści.
Radny Dąbrowski zapytał czy jest prowadzona statystyka ukrytego bezrobocia. Ile osób nie jest
wcale zarejestrowanych, bo tak naprawdę liczba bezrobotnych może być dwukrotnie większa. Przy
całkowitym wykreśleniu takiej osoby zmniejsza się liczba bezrobotnych w Gminie.
Pani Kapłon poinformowała, że wykreśla się osobę bezrobotną w przypadku m.in. odmowy
podjęcia pracy, osoba taka nie może korzystać z pomocy społecznej.
Przewodniczący poinformował, że analiza została dokonana.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Do punktu 4
Radna Dalecka poinformowała, że Komisja Społeczna proponuje przyjąć Analizę zabezpieczenia
Pomocy Społecznej na terenie gminy Przemków. Analiza stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Mazurek zwrócił uwagę, że w tabeli udzielone świadczenia z zakresu zadań własnych
w roku 2008 w punkcie wyżywienie dzieci w szkołach była podana ilość osób korzystających
z pomocy ale nie było podanej kwoty wydatkowanej. Jednocześnie zadał pytanie czy te kwoty
ulegają zwiększeniu czy zmniejszeniu w porównaniu do roku 2007.
Kierownik OPS oznajmiła, że kwota ta została pominięta przy wypełnianiu tabeli. Jeżeli chodzi

o dożywianie dzieci to kształtuje się ono na takim samym poziomie jak w 2007 roku. Dzieci
korzystają z dożywiania. Problem był z osobami starszymi, które wcześniej korzystały z dożywiania
w restauracji ,,Przemkowianka”. Obecnie posiłki w restauracji są drogie i dlatego pielęgniarki, które
się tymi osobami opiekują same gotują im w domu. Posiłek dla jednego dziecka w szkole wynosi
1,90 zł. Szkoły nie zgłaszają problemu, kwota ta jest wystarczająca.
Radny Mazurek zwrócił uwagę na liczbę rodzin korzystających z pomocy i zapytał czy jedna
rodzina może korzystać jednocześnie z różnego rodzaju pomocy.
Kierownik OPS oznajmiła, że ta sama rodzina może korzystać z pomocy z powodu ubóstwa,
bezdomności, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
Radny Mazurek zwrócił się z pytaniem czy w przypadku zwalniania ludzi z innych zakładów oprócz
zwolnienia w RICO, osoby te otrzymały pomoc z OPS.
Kierownik OPS poinformowała, że w RICO z powodu sytuacji kryzysowej były zwolnienia grupowe.
Osoby te były zwolnione z dnia na dzień.
Radny Ruszczyk zapytał czy ze stołówek szkolnych nie mogą korzystać osoby dorosłe, skoro
koszt posiłku wynosi 1,90 zł.
Kierownik OPS poinformowała, że przepisy ustawy zabraniają korzystania ze stołówek szkolnych
przez osoby dorosłe. Pielęgniarki, które opiekują się tymi osobami często kupują gotowe produkty
w Biedronce i same gotują posiłki tym osobom. Na dożywianie są zasiłki celowe, które OPS
zabezpiecza w sklepie. Każda uprawniona osoba dostaje kartę na żywność i pobiera te artykuły
w danym sklepie.
Radny Ruszczyk zwrócił uwagę, że są osoby które zamieniają karty żywnościowe na inny towar.
Kierownik OPS oznajmiła, że nie można dawać takim osobom pieniędzy do ręki, zadaniem OPS
jest zabezpieczenie żywności w sklepie. OPS nie jest w stanie dopilnować tego co te osoby robią
z kartami.
Przewodniczący Rady zapytał, czy osoby uprawnione mogą otrzymywać karty na inny sklep,
ponieważ zdarzają się przypadki robienia długów przez te osoby w innych sklepach niż te, na które
mają karty żywnościowe.
Kierownik OPS poinformowała, że zwracają uwagę w sklepie, żeby towar był wydawany tylko na
kwotę określoną w karcie, ponieważ później rośnie dług. Dana osoba składa oświadczenie, na
który sklep chce otrzymać kartę. Wszystkie przypadki zadłużenia przez takie osoby, które
otrzymują karty powinny być zgłaszane do OPS.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są jeszcze uwagi do analizy?
Do punktu 5
Przewodniczące Rady zapytał czy są pytania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Radny Mazurek stwierdził, że w końcu doczekaliśmy się uchwały w sprawie wyodrębnienia
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Komisja przy analizie tej uchwały
zastanawiała się w jakiej wysokości to będą środki, czy ktoś próbował to obliczyć? Wykazane są
poszczególne elementy, ale jak to się ma na poszczególne sołectwa, gdzie jest różna liczba
mieszkańców. Sołtys i Rada Sołecka muszą złożyć odpowiedni wniosek. Jak to się będzie miało do
planu inwestycyjnego i planu rozwoju wsi. Pewne zadania będą musiały być wykonane
priorytetem, co wynika z planu rozwoju wsi. Będą to czasami zadania, na które nie zawsze będą
pieniądze. Komisja opiniuje uchwałę pozytywnie i jest za tym, żeby sołectwa miały swój fundusz.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Pani Skarbnik próbowała wyliczyć jakie to będą kwoty?
Skarbnik oznajmiła, że taką informację każde sołectwo otrzyma do końca lipca.
Radny Dąbrowski stwierdził, że przedmiotem analizy komisji był wzór, na podstawie którego
oblicza się ten fundusz. Ze wzoru wynika, że muszą być zabezpieczone środki, których nie
posiadamy, ale po wyjaśnieniach Pani Skarbnik radni otrzymali informację, że chodzi o środki
z budżetu gminy, który został zrealizowany.
Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie tej uchwały jest konieczne, dzięki temu Burmistrz
będzie mógł ująć te wydatki w nowym budżecie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXXII/220/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Do punktu 6
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji?
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Do punktu 7
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
1. Radny Kulesza zwrócił się z pytaniem czy Pan Burmistrz posiada więcej informacji odnośnie
osób, które są zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu specjalistycznym dla instruktorów
trenerskich II klasy?
2. Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) na jakim etapie jest rozwiązanie problemu krzyżówki: Wiśniowa – Głogowska?
2) czy dokonano rozwiązania problemu wydzielającego się fetoru na Placu Wolności 17, jeżeli
nie to w jakim czasie to zostanie dokonane?
3) sprawa przystanku Głogowska – Kaczanowska – na jakim etapie jest ta sprawa?
4) na ostatniej sesji Pan Mazurek nie doczytał informacji o Stowarzyszeniu Romów do końca
błędnie przedstawił sprawę i dlatego dzisiaj to wyprostowuje.
3. Radny Andrzejczak oznajmił, że interesuje się działalnością Straży Miejskiej, dlaczego nie
pracują po południu a także w soboty i niedziele, wtedy kiedy są najbardziej potrzebni. Prosi
o dokładne określenie ich działalności.
4. Radny Kulesza poprosił o przedstawienie regulaminu korzystania z ,,Orlika”.
5. Radna Krupska poinformowała, że na ul. Topolowej w miejscu gdzie nie ma utwardzonej
nawierzchni przejechał ciągnik i uszkodził studzienki, nikt tego nie nadzorował. Kolejne pytanie
dotyczyło warunków korzystania z pomieszczeń POK – u, czy można bezpłatnie z nich korzystać
i na jakich warunkach?
6. Radna Kasterka poruszyła sprawę stawu przy ul. Strumykowej.
Pan Burmistrz poinformował Radnego Kuleszę, że była tylko złożona przez Wrocław oferta do
wszystkich stowarzyszeń nie ma więcej informacji na ten temat.
− Sprawa dostępu ,,Orlika”- od czerwca będzie funkcjonował animator boiska, do którego
będzie należała opieka nad nim. Osoba ta będzie układała kalendarz i dostępność boiska
przez cały tydzień do godz.22.00.
− Sprawa skrzyżowania ul. Wiśniowej z drogą krajową nie została jeszcze rozstrzygnięta,
ponieważ osoby zamieszkałe w tym budynku należy przeprowadzić do innego mieszkania.
− Odnośnie fetoru na Placu Wolności jest to sprawa do sprawdzenia.
− Przystanek na ul. Kaczanowskiej – Głogowskiej – prowadzone są rozmowy, do końca maja
zbierane są oferty.
− W przypadku Straży Miejskiej – Pan Burmistrz poprosił o cierpliwość. W lipcu zostanie
przedstawiona informacja przez Komendanta Straży odnośnie ich dotychczasowej
działalności.
− W sprawie uszkodzonych studzienek na ul. Topolowej - Pan Burmistrz poinformował, że nie
posiada informacji na ten temat.
− Odnośnie korzystania z pomieszczeń w Przemkowskim Ośrodku Kultury więcej informacji
udzieli Pani Dyrektor.
Radna Krupska oznajmiła, że rozmawiała z Panią Dyrektor POK, która kazała się w tej sprawie
zwrócić do Pana Burmistrza.
Pan Burmistrz poinformował Radną Kasterkę, że należy szczegółowo określić zakres działania, co
konkretnie ma być zrobione przy tym stawie.
Przewodniczący Rady odczytał pismo dotyczące życzeń z okazji Dnia samorządowca.
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

