Protokół Nr X/07
sesji Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 29 sierpnia 2007.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.10.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Janikowski
i stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący odczytał porządek obrad, za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu urządzeniowo-rolnego na
terenie gminy Przemków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Głogowską, Żymierskiego,
linią kolejową i granicą administracyjną miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie
inwestycyjne pn. ,,Ostaszów-Krępa – wymiana azbestowej sieci wodociągowej na PE II”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,OstaszówKrępa – wymiana azbestowej sieci wodociągowej na PE II”.
8. Podjecie uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej”.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
10. Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Do punktu 1
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok. Uchwała
ta była analizowana na posiedzeniu komisji łączonej, która zaopiniowała ją pozytywnie. Za
podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Rada podjęła uchwałę
Nr X/63/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.
Do punktu 2
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/07 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 głosowało przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
Rada podjęła uchwałę Nr X/64/07 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/07 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Do punktu 3
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu komisji

łączonej. Została wniesiona autopoprawka Burmistrza w § 2 dodaje się pkt.3 o następującym
brzmieniu:najlepszym maturzystom. W § 5 w pierwszym zdaniu po gimnazjum dodajemy oraz
maturzystom, a także dodajemy punkt 4) osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego.
W § 6 ust. 2 w punkcie 2 dodajemy oraz maturzystom, a także w ust. 5 dopisujemy w zdaniu: lub
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych. Rada podjęła uchwałę Nr X/65/07 w sprawie przyznawania stypendium za wyniki
w nauce.
Do punktu 4
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu
urządzeniowo-rolnego na terenie gminy Przemków. Projekt uchwały był analizowany na
posiedzeniu komisji łączonej. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada podjęła uchwałę
Nr X/66/07 w sprawie przystąpienia do opracowania planu urządzeniowo-rolnego na terenie
gminy Przemków.
Do punktu 5
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji łączonej zostały wyjaśnione wszystkie
wątpliwości dotyczące projektu uchwały. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego między ul. Głogowską, Żymierskiego, linią kolejową i granicą
administracyjną miasta. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od
głosu. Rada podjęła uchwałę Nr X/67/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Głogowską,
Żymierskiego, linią kolejową i granicą administracyjną miasta.
Do punktu 6
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie
inwestycyjne pn. ,,Ostaszów-Krępa – wymiana azbestowej sieci wodociągowej na PE II”.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 głosował przeciw. Rada podjęła uchwałę Nr
X/68/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Ostaszów-Krępa –
wymiana azbestowej sieci wodociągowej na PE II”.
Do punktu 7
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu komisji
łączonej.
Radna Krupska stwierdziła, że zaciągamy kredyty i bierzemy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej warunki kredytowania były bardziej
korzystne, obecnie zmieniły się na niekorzyść. Dlaczego nie możemy wywalczyć większych
dotacji.
Pan Burmistrz poinformował, że kredyt i dotacja są przeznaczone na wymianę azbestowej sieci
wodociągowej na PE II.
Radna Krupska zapytała czy na taką inwestycję nie można uzyskać innych środków zewnętrznych,
np. ze środków unijnych.
Pan Burmistrz poinformował, że na ten rok nie było juz możliwości pozyskania środków
pomocowych, są zadania pilne, które należy wykonać z użyciem środków własnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne
pn. ,,Ostaszów-Krępa – wymiana azbestowej sieci wodociągowej na PE II”.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw. Rada podjęła uchwałę

Nr X/69/07 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Ostaszów-Krępa – wymiana
azbestowej sieci wodociągowej na PE II”.
Do punktu 8
Na początku dyskusji nt. projektu uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej”, radna Krupska zgłosiła wniosek w sprawie wniesienia poprawki w § 5
dopisując zdanie: zatrudnianie dyrektora w drodze konkursu. Czy nie powinna być w tym
regulaminie także treść pieczątki.
Radca Prawny poinformował, że nadzór narzucił nam wpisywanie statutu do treści uchwały.
Uchwała wyraźnie stanowi o czym stanowi statut.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Krupskiej. Za przyjęciem wniosku
głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 8 radnych. Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej”. Radny Ruszczyk opuścił salę posiedzeń.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,1 wstrzymał się od głosu, 1 głosował przeciw, 1
radny opuścił salę. Rada podjęła uchwałę Nr X/70/07 w sprawie nadania statutu „Miejskiemu
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.
Do punktu 9
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu. Za przyjęciem protokołu głosowało 13
radnych.
Do punktu 10
Interpelacje, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Janikowski podziękował w imieniu mieszkańców osiedla za wykonanie drogi na osiedlu.
Radny Andrzejczak zwrócił uwagę, że po wykonaniu remontu ul. Garncarskiej zwiększył się ruch
samochodów, należy uregulować ruch samochodów.
Pan Burmistrz poprosił o trochę cierpliwości jeżeli chodzi o zmianę organizacji ruchu, na
niektórych drogach będą nałożone spowalniacze.
Sołtys Kazimierz Woźniak interweniował w sprawie usunięcia krzewów na drodze pomiędzy
Jędrzychówkiem a Pogorzeliskami.
Sołtys Stanisława Wiązek zwróciła uwagę na oświetlenie we wsi Piotrowice, zwiększenie
bezpieczeństwa na drodze, rozszerzenie chodnika i wyburzenie budynku Pani Iwaniec.
Radny Rudyk poruszył sprawę dotyczącą krzaków, wiatrołomów na drodze z Wysokiej do
Jedrzychówka.
Sołtys Dorota Choma zwróciła uwagę na bezpieczeństwo na drodze, koło przystanku nie ma przejść
dla pieszych. Była prośba o wykonanie zatoczki po drugiej stronie drogi. Dlaczego droga gminna
Jakubowo – Pogorzeliska jest pomijana przy wykaszaniu poboczy. Kolejna sprawa dotyczy znaku
stop na byłym przejeździe kolejowym.
Pan Burmistrz poinformował, że temat dotyczący oświetlenia we wsi Piotrowice jest w fazie
realizacji. Odbyło sie tez spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg w sprawie poszerzenia chodnika.
Odnośnie wykonania przejścia dla pieszych we wsi Jakubowo na razie brak informacji. Pobocza we
wsi Jakubowo będą wykaszane, w części należącej do terenów gminy Przemków.
Przewodniczący poinformował zebranych o dożynkach gminnych we wsi Ostaszów w dniu
2.09.2007.
Przewodniczący zamknął sesje Rady Miejskiej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Przewodniczący
Irena Skiba
Rady Miejskiej w Przemkowie
Jacek Janikowski

