ORG.0052-2/2009
Protokół Nr XXX/09
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 31 marca 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
i jednocześnie zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 2 w sprawie udzielenia przez
Gminę Przemków poręczenia kredytu zaciągniętego przez Lokalną Grupę Działania Wrzosowa
Kraina.
Za wycofaniem punktu 2 z porządku obrad głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa
komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce,
Ostaszów, Krępa”.
3. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie
wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemków
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
8. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Przewodniczący Rady poinformował, że jest zmiana w § 5, który otrzymuje brzmienie: ,,ustala się
maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym
2009 do wysokości 11.100 zł ( słownie: jedenaście tysięcy sto złotych 00/100)”.
Przewodniczący poinformował, że jest pozytywna opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
i odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXX/209/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na
2009 rok.
Do punktu 2
Przewodniczący poinformował, że w § 1 uchwały dokonuje się uzupełnienia zapisu
o następującym brzmieniu: ,,Dotacja w wysokości 3.100.000 zł zostanie przyjęta w roku 2010”.
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego opiniuje uchwałę pozytywnie.
Radna Krupska zapytała jaki będzie całkowity koszt oczyszczalni bez kosztów na Ostaszów,
Krępe, Łężce ? Jaki będzie całkowity koszt doprowadzenia kanalizacji na terenach wiejskich?
Burmistrz poinformował, że koszt zadania wynosi ok. 16 mln zł, przetarg został rozstrzygnięty
i zadanie jest w trakcie realizacji, dotyczy modernizacji oczyszczalni i skanalizowania wsi: Łężce,
Krępa, Ostaszów. Inwestycja polegająca na skanalizowaniu całej gminy szacowana jest na
ok. 50 mln zł.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne
pn. ,,Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi
Łężce, Ostaszów, Krępa”. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę
Nr XXX/210/09 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa komunalnej
oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa”.
Do punktu 3
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego opiniuje uchwałę pozytywnie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie
inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze
skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa”. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/211/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie
inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze
skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa”.
Do punktu 4
Radna Dalecka poinformował, że Komisja ds Społecznych pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Projekt uchwały przygotowano w związku z koniecznością sprostowania oczywistej pomyłki
pisarskiej pracownika przygotowującego Regulamin wynagradzania nauczycieli Gminy Przemków
na rok 2009.
Radca Prawny oznajmił, że z dniem 1 stycznia br. zmienił się stan prawny, uchwała została
podjęta w roku ubiegłym. Pomyłka powstała na etapie wprowadzania zmian uzgodnionych ze
związkami zawodowymi. Nie wprowadzono ustaleń dotyczących zmiany stawki za wychowawstwo
w kwotach podanych w uchwale zmieniającej, a uzgodnionych wcześniej ze związkami
zawodowymi. Ponieważ Regulamin jest aktem prawa miejscowego nie ma innego sposobu na
sprostowanie oczywistej pomyłki niż przyjęcie uchwały o zmianie Regulaminu, pomimo że mogą
być uwagi ze strony nadzoru
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/189/09 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Rada podjęła uchwałę Nr XXX/212/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.
Do punktu 5
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami wszyscy radni otrzymali. Przewodniczący
zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do sprawozdania? Rada przyjęła sprawozdanie. sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Do punktu 6
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały i jednocześnie
poinformował, że w § 1 w pkt. 6 na początku zdania skreśla się literę ,,w”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/27/03 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemków. Za
podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXX/213/09 zmieniającą
uchwałę Nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Przemków.
Do punktu 7
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji?
Sołtys Dziadykiewicz oznajmił, że ustnie zgłaszał wniosek w sprawie ścieżki rowerowej
Szklarkach, ponieważ do tej pory nie uzyskał odpowiedzi na piśmie. Przewodniczący zwrócił się
z prośbą o zgłaszanie interpelacji na piśmie.
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Do punktu 8
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Interpelacje pisemne.
− Radna Maria Dalecka zwróciła się z prośbą w imieniu Państwa Ługownik zam. Jakubowo
65, którzy podjęli się budowy domku jednorodzinnego o podjęcie rozmowy w związku
z przełożeniem kilku metrowego wodociągu do danej posesji. Nadmienia, że obok
dodatkowo znajdują się trzy działki budowlane. Państwo Ługownik oznajmiają, że
położenie rur wodociągowych odbywać się będzie na drodze gminnej i chcą pertraktować
dane wykonanie prac.
− Radna Maria Dalecka prosi w imieniu mieszkańców Wysokiej od nr 47 -65 o dokładne
podanie daty rozpoczęcia remontu drogi w ich miejscowości, a także w sprawie remontu
drogi
w Łąkocinach.
− Radny Dariusz Dąbrowski w imieniu mieszkańców ulicy Akacjowej 5, Akacjowej 4
i Akacjowej 6 zwraca się z wnioskiem o jak najszybsze wyremontowanie (załatanie) w/w
ulic. Informuje, że od wielu lat drogi te nie były remontowane a po obecnej zimie ich stan,
liczne i głębokie dziury stwarzają ryzyko uszkodzeń pojazdów tam parkujących. Zdaniem
mieszkańców brak remontu tych dróg w krótkim czasie uniemożliwi praktycznie korzystanie
z nich. Dlatego też wnioskuje jak wyżej.
− Radna Elżbieta Mendel w imieniu mieszkańców ul. Hutniczej w Przemkowie prosi
o wykonanie podstawowego remontu drogi. Aktualny stan nie pozwala na przejazd
pojazdami mechanicznymi.
Interpelacje i zapytania.
Radna Krupska zwróciła się z pytaniem kiedy będzie wykonany remont dróg na jej Osiedlu? Co
gmina zamierza zrobić, żeby tę drogę doprowadzić do porządku?
Kolejne pytanie dotyczyło osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przemkowie, kto został wybrany i z jakimi kwalifikacjami?
Radny Mazurek zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców ul. Lipowej i Żymierskiego
o zamknięcie ruchu na tej drodze dla samochodów ciężarowych.
Radny powiatowy Pan Janisio oznajmił, że w sprawie remontu ul. Klonowej pisze już od kilku lat.
Jednocześnie poinformował, że przekazał Pani poseł Ewie Drozd sprawę naszego kąpieliska,
a także napisał interpelację w powiecie w sprawie składowiska odpadów przemysłowych.
Sołtys Dziadykiewicz zwrócił uwagę, że w uchwale budżetowej brak jest zapisu w sprawie
wymiany azbestu na dachu świetlicy wiejskiej w Szklarkach. Dach ten jest cały spękany i pyli, obok
odbywa się ciągły ruch samochodów ciężarowych.
Burmistrz poinformował, że droga miasto – Huta jest drogą wojewódzką, w trakcie prowadzonych
rozmów Pan Burmistrz nie otrzymał zapewnienia, że te drogi będą remontowane. W kwietniu
rozpoczną się naprawy dróg osiedlowych, jak przeschnie podłoże.
Na Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej została wybrana w drodze konkursu Pani
Dorota Sołoducha, odnośnie jej kwalifikacji można zwrócić się z pytaniem do kadrowej Pani Marty
Mendrzyckiej, u której jest cała dokumentacja.
Przejęcie dróg wojewódzkich jest rzeczą niemożliwą, związaną ze sprawami finansowymi. Podział
na drogi krajowe, wojewódzkie i gminne jest prawidłowy, kwestia przejmowania ich bez środków
finansowych nie jest możliwa.
Ulica Lipowa jest drogą powiatową, nie ma tam żadnych firm i dlatego nie powinny tam jeździć
samochody ciężarowe.
Wykonanie chodnika we wsi Wysoka jest zapisane do realizacji w Zarządzie Wojewódzkim Dróg
i Kolei na ten rok. Dokumentacja jest zakończona.
W sprawie kąpieliska toczą się rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Jest jedno pozwolenie
wodne na cały kompleks. Opinie Powiatu Polkowickiego i Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu są negatywne do wydzielenia tego obiektu.
Pan Burmistrz oznajmił, że z zadowoleniem przyjmuje informację o zagospodarowaniu wysypiska
odpadów przy ulicy Zielonej.
Sprawa azbestu nie jest tylko problemem Szklarek, jest prowadzona inwentaryzacja takich
obiektów prywatnych i państwowych. Burmistrz poinformował, że po pełnej inwentaryzacji
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w porozumieniu z Powiatem będzie można przystąpić do likwidacji azbestu, jest to proces
skomplikowany. Właściciel nieruchomości sam będzie musiał sfinansować koszty pokrycia dachu.
Dyrektor POK Pani Cichoszewska zwróciła się za pośrednictwem sołtysów do rad sołeckich do
wzięcia udziału w konkursie ,,pożyteczne wakacje 2009”, zorganizowanym przez Fundację
Wspomagania Wsi. Jest to bardzo prosty konkurs, który może zapewnić dzieciom wypoczynek
letni. Dzięki temu konkursowi można wnioskować o kwotę 3 tys. zł, jednocześnie poprawić
estetykę wsi.
Radna Żuchowska jako pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego przekazała informację
w sprawie składania wniosków o dopłaty obszarowe bezpośrednio w świetlicach wiejskich, po
wcześniejszym umówieniu się.
Radny Mazurek poinformował, że Młynowo jest podtapiane – dlatego zwrócił się z prośbą do Pana
Burmistrza, żeby sprawdzić co jest przyczyną?
Radna Krupska zapytała czy nie ma miejsca w budynku Urzędu na biuro Ośrodka Doradztwa
Rolniczego?
Pan Burmistrz oznajmił, że nie zna przyczyny podtapiania Młynowa, ale zwrócił uwagę, że jest to
okres przedwiośnia, było dużo opadów. Kolejna sprawa dotyczy rowów, które nie są oczyszczane,
a w niektórych przypadkach są przerwane drenaże przez ciężki sprzęt rolniczy.
W odpowiedzi na pytanie Radnej Krupskiej Burmistrz poinformował, że gmina nie posiada wolnego
pomieszczenia dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a osoba postronna nie może przebywać
w jednym biurze razem z pracownikami danego referatu. Korzystniejszym rozwiązaniem będzie
dojazd do świetlic wiejskich.
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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