ORG.0052-6/2008
Protokół Nr XX/08
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 27 maja 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.05.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski,
stwierdził prawomocność posiedzenia.
Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady złożył na ręce Burmistrza życzenia z okazji Dnia
Samorządowca. Z takimi samymi życzeniami wystapił Pan Burmistrz.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są propozycje zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 8 dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. Nr 445/3 zabudowanej budynkiem przychodni
o powierzchni użytkowej 1924,3 m2 położonej w Przemkowie przy ulicy Długiej 4, a także punktu
9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków dla Powiatu Polkowickiego.
Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie – za wprowadzeniem punktu 8 głosowało
12 radnych, 3 radnych głosowało przeciw. Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu
9 głosowało 15 radnych.
Przewodniczący przedstawił porządek sesji ze zgłoszonymi zmianami. Za przyjęciem zmienionego
porządku głosowało 13 radnych, 2 radnych głosowało przeciw.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Przedstawienie Informacji na temat bezrobocia w Gminie Przemków oraz podejmowanych
działaniach w celu jego zmniejszenia w latach 2007-2008.
2. Przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury Gminy Przemków za 2007 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Przemkowie i nadania jej
regulaminu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Ostaszów na lata
2008-2015”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych na
terenie gminy i miasta Przemków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołectwa
Jakubowo w Gminie Przemków.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie
za rok 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. Nr 445/3 zabudowanej budynkiem przychodni
o powierzchni użytkowej 1924,3 m2 położonej w Przemkowie przy ulicy Długiej 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków dla Powiatu Polkowickiego.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
11. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Radny Mazurek stwierdził, że na podstawie przedstawionych danych z lat 2004 – 2007 zmniejszyła
się ilość bezrobotnych z terenu gminy Przemków. Jednak występują problemy z zatrudnieniem
osób z wykształceniem średnim. Nie tworzymy miejsc pracy, ale staramy się stworzyć warunki dla
inwestorów, dzięki którym będzie mogło być więcej miejsc pracy.
Radny Dąbrowski zauważył, że niepokojącym jest fakt dużego bezrobocia w wieku średnim
i starszym. Zwrócił się z pytaniem czy są jakieś programy dotyczące aktywizacji i możliwości ich
zatrudnienia – jest to obecnie problemem w naszej gminie.
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Do punktu 2
Przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury Gminy Przemków za 2007 rok.
Radna Dalecka poinformowała, że Komisja ds. Społecznych analizowała sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Przemków za 2007 rok
i postanowiła przyjąć je pozytywnie.
Do punktu 3
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego analizowała projekt uchwały
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Przemkowie i nadania jej regulaminu. Komisja ma
nadzieję, że Straż Miejska spełni swoje zadania i dlatego opiniuje uchwałę pozytywnie.
Radny Kulesza zapytał z ilu osób będzie składała się Straż Miejska?
Pan Burmistrz poinformował, że na razie będzie jedna osoba, ale docelowo będą 2 osoby.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
w Przemkowie i nadania jej regulaminu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XX/131/08 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Przemkowie i nadania jej
regulaminu.
Do punktu 4
Radny Mazurek stwierdził, że jest to już drugi plan odnowy wsi, który wynika z inicjatyw
społecznych. Komisja Rozwoju Gospodarczego zwracała uwagę na zadania jakie będą
realizowane w latach 2008-2015, z jakich źródeł będą finansowane i czy mają one powiązanie
z budżetem gminy i wieloletnim planem inwestycyjnym. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy
Miejscowości Ostaszów na lata 2008-2015”. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada
podjęła uchwałę Nr XX/132/08 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Ostaszów
na lata 2008-2015”.
Do punktu 5
Przewodniczący poinformował, że do projektu uchwały dołączone były propozycje stawek.
Radna Dalecka oznajmiła, że Komisja ds. Społecznych zapoznała się z projektem uchwały
i propozycją stawek.
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego akceptuje przedstawione
w projekcie propozycje stawek. Komisja doszła do wniosku, że należy przeprowadzić kontrole
rejestru opłat za wykup miejsca na cmentarzu i odprowadzanie pieniędzy do urzędu.
Sekretarz zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia w § 1 części zdania o następującym
brzmieniu,,na okres od ....r. do .....r.”
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Za zmianą w § 1 głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie opłat za wykup miejsca na cmentarzach
komunalnych na terenie gminy i miasta Przemków proponując następujące stawki:
1. Opłata za wykupienie grobu na 20 lat:
a) dla dziecka – 50 zł
b) dla osoby dorosłej – 90 zł
2. Opłata za rezerwację miejsca na 20 lat – 180 zł
3. Opłata za wykupienie grobu na dwie głębokości – 80 zł
4. Opłata za wykupienie grobu pod grobowiec – 300 zł
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Rada podjęła uchwałę
Nr XX/133/08 w sprawie opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy
i miasta Przemków.
Do punktu 6
Wycofano punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie
uzupełniających do Rady Sołectwa Jakubowo w Gminie Przemków.

przeprowadzenia

wyborów

2

Za wycofaniem punktu z porządku obrad głosowało 15 radnych.
Do punktu 7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie za rok
2007.
Radna Dalecka poinformowała, że na posiedzenie Komisji ds. Społecznych była zaproszona Pani
Kierownik OPS, która przedstawiła sprawozdanie, komisja opiniuje sprawozdanie pozytywnie.
Do punktu 8
Radna Dalecka zawnioskowała o przerwę. Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę
w obradach.
Po przerwie nastąpiło wznowienie obrad.
Radna Krupska zgłosiła wniosek dotyczący zmiany okresu dzierżawy z 10 lat na 3 lata.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Za zmianą dzierżawy na okres 3 lat głosowało
4 radnych, przeciw głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Radny Mazurek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pan Burmistrz poinformował, że proponowany jest okres 10 lat, ponieważ będzie to atut gminy
w negocjacjach odnośnie poprawy stanu technicznego budynku.
Przewodniczący Rady odczytał nie zmieniony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. Nr 445/3
zabudowanej budynkiem przychodni o powierzchni użytkowej 1924,3 m2 położonej w Przemkowie
przy ulicy Długiej 4. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 głosowało przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. Rada podjęła uchwałę Nr XX/134/08 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. Nr 445/3
zabudowanej budynkiem przychodni o powierzchni użytkowej 1924,3 m2 położonej w Przemkowie
przy ulicy Długiej 4.
Do punktu 9
Pan Burmistrz poinformował, że w dniu 22 lutego 2008 r. powstał Społeczny Komitet, którego
szczytnym celem jest ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.
Dlatego został przygotowany projekt uchwały, na podstawie której będzie mogła być przekazana
Powiatowi Polkowickiemu kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inicjatywy
jaką jest ufundowanie sztandaru.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania środków dla
Powiatu Polkowickiego. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę
Nr XX/135/08 w sprawie przekazania środków dla Powiatu Polkowickiego.
Do punktu 10
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 15 radnych.
Do punktu 11
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Przewodniczący odczytał korespondencję, która wpłynęła do Biura Rady;
1. W dniu 19 maja br. wpłynęło pismo z COR-MED NZOZ M&S Diallo Spółka Jawna
w Przemkowie, dotyczące dzierżawy budynku przy ul. Długiej 4 w Przemkowie.
Radna Dalecka zwróciła się z pytaniem czy na Łękocinach zostanie zmieniona wiata
przystankowa.
Pan Burmistrz odpowiedział, że wymiana wiaty jest planowana w przyszłym roku.
Sołtys Wsi Krępa Aniela Biała zgłaszała potrzebę wykoszenia cmentarza, ale do tej pory nie
zostało to wykonane.
Sołtys wsi Szklarki poprosił o uzupełnienie oświetlenia we wsi, a także poprosił o informacje w jaki
sposób będzie uregulowana sprawa zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do lasu.
Radna M.Kasterka zapytała co się zmieniło w sprawie oświetlenia na ul. Fabrycznej?
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Radny Dąbrowski poprosił o wystosowanie pisma gratulacyjnego dla Miejsko-Gminnego Klubu
Sportowego ZAMET za dojście do Okręgowego Finału pucharu Polski w piłce nożnej.
Jednocześnie podziękował Panu Burmistrzowi i Pani Dyrektor POK za zorganizowanie imprez
kulturalnych dla młodzieży.
Pan Burmistrz poinformował, że w dniu 28 maja br. odbędzie się dzień sportu w mieście. Imprezy
takie będą odbywały się przez całe wakacje jeden tydzień w mieście, w następny na Osiedlu Huta.
Pan Burmistrz oznajmił, że została podjęta przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Decyzja
dla Urzędu Gminy i Miasta w Przemkowie o umieszczeniu inwestycji w programie ,, Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2010” i finansowania budowy hali sportowej
środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Pan Burmistrz poinformował, że zostało podpisane porozumienie z Województwem Dolnośląskim
w sprawie współfinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach programu ,,Moje boisko
Orlik 2012”.
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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