Protokół Nr 2/18
z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 3 grudnia 2018 roku
w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie
Listy obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowią kolejno załączniki nr_1,2,3
do protokołu.
Porządek obrad drugiej sesji:
1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Prezesa Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie za rok
2018 oraz przedstawienie planów na lata 2019 – 2023.
8. Informacja z działalności Związku Międzygminnego Obra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Przemęt.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Przemęt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Przemęt.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy
Przemęt.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku
Międzygminnego „OBRA”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt ma 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 –
2023.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i
tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Przemęt.
21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
23. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 1400 otworzyła obrady drugiej sesji Rady
Gminy Przemęt. Stwierdziła, że w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi np. 100%
ustawowego składu Rady Gminy Przemęt. Witam Panie i Panów Radnych, Wójta Gminy,
Z-cę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Starostę Wolsztyńskiego i wyczytać z listy
obecności

gości, Kierowników Referatów Urzędu Gminy, Prezesa Przedsiębiorstwa

Komunalnego Pana Andrzeja Smolarka, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka
Pana Macieja Ratajczaka, pracowników Urzędu Gminy, Panie i Panów Sołtysów, media oraz
wszystkie pozostałe osoby.
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (Unii
Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
potocznie zwany RODO. Informuję, że sesja Rady Gminy jest nagrywana i dostępna na
stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt. W związku z tym każdy administrator danych
osobowych, czyli Wójt Gminy oraz Rada Gminy ma prawo do przetworzenia danych
osobowych w zakresie głosu i wizerunku.
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Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad .
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Prezesa Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie za
rok 2018 oraz przedstawienie planów na lata 2019 – 2023.
8. Informacja z działalności Związku Międzygminnego Obra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Przemęt.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Przemęt
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Przemęt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Przemęt.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy
Przemęt.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku
Międzygminnego „OBRA”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt ma 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 –
2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
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19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zapytała czy ktoś z obecnych radnych ma jakieś
uwagi do porządku obrad.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb
przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Przemęt.
Inspektor ds.. oświaty i turystyki, Joanna Karkowska przedstawiła uzasadnienie do
wprowadzenia powyższego projektu uchwały do porządku obrad cyt. „Zgodnie z
obowiązującymi przepisami tj. art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) organ prowadzący szkołę, będący jednostką
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości
stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
Obecnie obowiązujący regulamin
przyjęty był uchwałą nr XXXI/244/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 kwietnia 2009 roku.
Zmiany przepisów i orzecznictwa w sprawach oświatowych powodują konieczność
ponownego opracowania projektu uchwały w sprawie w/w regulaminu. Zostały
doprecyzowane warunki przyznania dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego,
zweryfikowano zapisy dotyczące przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Należy wskazać, że zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela w sprawach wynikających ze
stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami w/w ustawy, mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076,
1608, 1629 z późn. zm.). W projekcie uchwały w rozdziale III dodatek motywacyjny § 4 ust.
7 pkt 2 f zapisano "zaangażowanie się w pozyskiwanie zewnętrznych środków służących
poprawie jakości pracy szkoły", ponieważ w przypadku otrzymania środków zewnętrznych
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np. z projektów unijnych czy krajowych nie będzie można w ramach danego projektu
przyznać dodatku motywacyjnego za prowadzenie czy udział nauczyciela w danym projekcie.
Wszystkie projekty, z których otrzymywane są zewnętrzne środki finansowe w swoich tzw.
wytycznych do projektów mają między innymi zapis, że można przyznać dodatek pod
warunkiem, że dodatek został przewidziany w regulaminie wynagradzania danej instytucji,
dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego
przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów
oraz pozostałych pracowników beneficjenta. Oznacza to, że brak proponowanego zapisu w
naszym regulaminie, spowoduje, że nie będzie możliwości przyznania nauczycielowi
dodatkowego dodatku za udział w projekcie. Jednocześnie projekt uchwały zgodnie z art. 30
ust. 6a Karty Nauczyciela został uzgodniony w dniu 30.11.2018 roku z Zarządem Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przemęcie. W związku z powyższym podjęcie
uchwały jest zasadne.” Koniec cytatu.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poprosiła o zmianę nazwy 13 punktu porządku
obrad dodając do teraźniejszej nazwy określenie „oraz przedmiot ich działania”. Podała, że w
związku z powyższym cała nazwa tego punktu będzie brzmiała - Podjęcie uchwały w
sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt oraz przedmiot
ich działania. Zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ustala składy
osobowe oraz przedmiot działania Komisji Stałych Rady Gminy.
Więcej wniosków do zmiany porządku obrad nie wniesiono i Pani Elżbieta Wita
zaproponowała, aby wnioskowany przez Wójta Gminy projekt uchwały miał pkt 20 w
porządku obrad. Natomiast pozostałe przesuną się i wszystkich punktów porządku obrad
będzie 23.
Poddała pod głosowanie zmiany nad porządkiem obrad. Głosowanie nad zmianą porządku
obrad wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie zmiany porządku obrad.

p.

Imię i Nazwisko

Obecność
obecny

Głos
nieobecny „za”

1.

Hanna Dobijata

x

x

2.

Jerzy Dominiak

x

x

Głos

Głos

„przeciw” „wstrzymujący się”

5

3.

Bernadeta Golińska

x

x

4.

Gracjan Kicinski

x

x

5.

Justyna Klecha

x

x

6.

Piotr Kokornaczyk

x

x

7.

Joanna Koziołek

x

x

8.

Tomasz Maciejewski

x

x

9.

Monika Maćkowiak

x

x

10.

Stefan Napierała

x

x

11.

Jan Rademacher

x

x

12.

Elżbieta Wita

x

x

13.

Łukasz Wojciechowski

x

x

14.

Szymon Wojciechowski

x

x

15.

Ireneusz Wolniczak

x

x

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu

15

Głosów „za”

15

Głosów „przeciw”

0

Głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że porządek obrad został zmieniony
jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Zmieniony porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
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2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Prezesa Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie za rok
2018 oraz przedstawienie planów na lata 2019 – 2023.
8. Informacja z działalności Związku Międzygminnego Obra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Przemęt.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Przemęt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Przemęt.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy
Przemęt.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku
Międzygminnego „OBRA”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt ma 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 –
2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
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20. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i
tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Przemęt.
21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
23. Zamknięcie obrad.

Ad 3/ Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że zapoznała się z protokołem
z pierwszej sesji i jest on zgodny z jej przebiegiem. Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z pierwszej sesji.
następująco:

Głosowanie wygląda

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie przyjęcia protokołu z pierwszej sesji.

p.

Imię i Nazwisko

Obecność
obecny

Głos
nieobecny „za”

1.

Hanna Dobijata

x

x

2.

Jerzy Dominiak

x

x

3.

Bernadeta Golińska

x

x

4.

Gracjan Kicinski

x

x

5.

Justyna Klecha

x

x

6.

Piotr Kokornaczyk

x

x

Głos

Głos

„przeciw” „wstrzymujący się”
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7.

Joanna Koziołek

x

x

8.

Tomasz Maciejewski

x

x

9.

Monika Maćkowiak

x

x

10.

Stefan Napierała

x

x

11.

Jan Rademacher

x

x

12.

Elżbieta Wita

x

x

13.

Łukasz Wojciechowski

x

x

14.

Szymon Wojciechowski

x

x

15.

Ireneusz Wolniczak

x

x

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu

15

Głosów „za”

15

Głosów „przeciw”

0

Głosów „wstrzymujących się”

0

Ad. 4/ Interpelacje radnych.
Radny, Tomasz Maciejewski złożył dwie interpelacje w imieniu mieszkańców Sołectwa Bucz
dotyczące:
1. dołożenia lampy na istniejącym słupie energetycznym w miejscowości Bucz ul.
Kasztanowa w obrębie posesji nr 80. zał . nr 4 do protokołu.
2. Zmiany oznakowania pierwszeństwa przejazdu wzdłuż całej ścieżki pieszo – rowerowej,
która przebiega przy drodze powiatowej (nr P3824, P3820) od kompleksu stadionowego
do centrum miejscowości Bucz. zał . nr 5 do protokołu.

Ad 5/ Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita przedstawiła sprawozdanie ze swojej pracy
z okresu międzysesyjnego:
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 26.11.2018 r. – szkolenie WOKISS na temat Statutu Prawnego Radnego,
 30.11.2018 r. – udział we mszy św. w intencji Gminy Przemęt, która odbyła się z
okazji Święta Patrona Naszej Gminy.

Pkt 6/ Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie
międzysesyjnym:














23.11.2018 r. – spotkanie w ZM OBRA (spotkanie dotyczyło wizyty przedstawicieli
związku górnej Odry,
Otrzymaliśmy dofinansowanie do drogi w Popowie Starym w wysokości 567.533,00 zł,
26.11.2018 r. – spotkania z mieszkańcami oraz kierownikami referatów i Prezesem
Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (podatek transportowy, regulamin
wynagradzania nauczycieli, budżet na 2018 i 2019 rok, rozmowa ze Skarbnikiem, sprawy
kanalizacji i finansów spółki). Tego samego dnia rozmowa z kierownikiem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w obecności Skarbnika (sprawa udziału w programie
Wigor+ i Senior+) oraz spotkanie z wykonawcą budowy remizy w Buczu,
27.11.2018 r. – udział w rozprawie sądowej w sprawie pracownika SP ZOZ. Tego
samego dnia spotkanie z przedstawicielami WANiR wraz z kierownikiem GOPS,
Skarbnik, Sekretarz i pracownik RI (kwestia klubów seniora oraz budowa domu pobytu
dziennego lub adaptacji Sali w Błotnicy – koszt adaptacji około 3 mln. zł),
28.11.2018 r. – wizyta w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym – rozmowa z
pracownikami (przedstawienie kierunków działania). Tego samego dnia spotkanie z
przedstawicielami firmy Łabimex ze Skarbnikiem oraz prezesem PPK (sprawa ceny za
ścieki),
29.11.2018 r. – otwarcie konkursu pt. „Wiedza o historii i tradycji ziemi przemęckiej” w
GCKiB. Tego samego dnia wizyta przedsiębiorcy z Górska w sprawie drogi w kierunku
Dominic i mpzp oraz wizyta firmy brokerskiej WTB z Leszna,
30.11.2018 r. – narada z kierownikami, później wyjazd do Wolsztyna i udział w
konferencji SANEPID, światowy dzień AIDS – Wolsztyński Dom Kultury. Tego samego
dnia spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego – sprawa
regulaminu wynagradzania nauczycieli następnie spotkanie z wykonawcą modułu
przedszkolnego w Buczu dot. dokumentacji do WRPO. Wieczorem udział we mszy św. z
okazji odpustu Św. Andrzeja patrona Gminy Przemęt – kościół pw. Św. Andrzeja,
01.12.2018 r. – udział w otwarciu VII Memoriału JUDO im. Zbigniewa Pohla.

Ad 7/ Sprawozdanie Prezesa Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Przemęcie za rok 2018 oraz przedstawienie planów na lata 2019 – 2023.
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Prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie Pan Andrzej Smolarek
przedstawił sprawozdanie za rok 2018 oraz przedstawienie planów na lata 2019 – 2023. Jest
ono następujące cyt. „ Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało utworzone
w dniu 31.12.2016 r. aktem założycielskim zawartym w formie aktu notarialnego w celu
realizacji zadań własnych ze 100% udziałem Gminy Przemęt. Pierwszego stycznia 2017 roku
rozpoczęła swoją działalność, a 16 stycznia 2017 roku została zarejestrowana Spółka w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i sprzedażą wody,
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem zieleni oraz czystości i porządku w
Gminie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.955.500,00 zł zatrudnienie w spółce obecnie jest
na poziomie 37 pracowników w tym 7 osób na stanowiskach administracyjnych. Spółka
posiada oczyszczalnię ścieków w Wieleniu oraz dzierżawi od Gminy oczyszczalnię ścieków
w Przemęcie. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 115 km oraz 17 km przyłączy
kanalizacyjnych. Obsługuje ponadto 61 przepompowni ścieków. W oczyszczalniach
wytwarza się rocznie ok. 800 ton osadu ściekowego, który jest odwadniany w oczyszczalni w
Przemęcie, później składowany w magazynach osadów, a następnie wykorzystany rolniczo na
polach spełniających ustawowe wymogi. Do wywozu odwodnionych osadów ściekowych jest
wykorzystany nowo zakupiony wóz asenizacyjny marki Meprozet o pojemności 8,7 m³.
Pozwala to na samodzielne rozwożenie osadu co optymalizuje koszty Spółki. Rocznie na
oczyszczalnie przyjmowanych jest ok. 280.000 m³ ścieków. Zakupione zostało także
laboratorium do badania jakości ścieków, które na bieżąco pozwala kontrolować proces
oczyszczania. Złożono wniosek wraz z operatem do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w
sprawie wydania nowego pozwolenia wodno – prawnego zwiększającego ilość
przyjmowanych ścieków z 321 m³ na 431 m³ na dobę dla oczyszczalni w Wieleniu.
Wyremontowano i zakupiono wiele nowych pomp w przepompowniach ścieków i na
oczyszczalniach. W Wieleniu na ul. Leśnej położono ok. 100 m kanalizacji sanitarnej.
Największym do tej pory wyzwaniem inwestycyjnym dla Spółki była budowa odcinka
kanalizacji tłocznej o długości 8,5 km z Perkowa do Wielenia. W skład rurociągu wchodzą
trzy studnie napowietrzająco – odpowietrzające oraz przepompownia ścieków o średnicy 2,5
m i głębokości 5 m. Czas realizacji inwestycji wyniósł ok. trzech miesięcy. Spółka w ramach
posiadanego sprzętu tj. koparko – ładowarki Case, minikoparki, zgrzewarki doczołowej do rur
PE oraz wykwalifikowanego personelu miała możliwość samodzielnie wykonać te prace.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła ok. 2.000.000 mln. zł. natomiast spółka zamknie
inwestycję na poziomie 800.000 zł. brutto. Do całkowitego zakończenia inwestycji pozostało
ustawienie transformatora i włączenie do sieci energetycznej. Celem realizacji zadania było
połączenie oczyszczalni ścieków w Wieleniu z oczyszczalnią ścieków w Przemęcie co
pozwoli na przerzut ścieków do Przemętu lub na odwrót. Od przyszłego roku w celu
odciążenia oczyszczalni ścieków w Przemęcie ścieki będą kierowane z Moch i Nowej Wsi do
Wielenia. W najbliższym czasie niezbędna będzie rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w
Przemęcie o dwa reaktory z oczyszczaniem biologiczno – mechanicznym z nową stacją
zlewczą oraz prasą do odwadniania osadów ściekowych. Istniejący projekt wraz z
pozwoleniem Na budowę pozwala na rozbudowę oczyszczalni o mocach przerobowych na
poziomie 1400 m³ na dobę z możliwością rozbudowy. Koszt niezbędnej rozbudowy może
wahać się na poziomie 15 – 20 mln. zł. Niezbędne będzie wykonanie nowego kosztorysu oraz
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pozyskania funduszy unijnych bądź dotacji z funduszy krajowych. Do obsługi sieci
kanalizacyjnej i przepompowni ścieków służą dwa pogotowia techniczne wyposażone w
niezbędny sprzęt. Do czyszczenia kanalizacji i przewozu osadu ściekowego służy samochód
marki Mercedes typu WUKO o pojemności zbiornika 12 m³. W ramach usługi dostarczania
wody Spółka na własność posiada 5 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w Sączkowie,
Poświętnie, Mochach, Nowej Wsi oraz Wieleniu. Długość sieci wodociągowej wynosi ok.
152 km oraz 58 km przyłączy. Ilość sprzedawanej wody oscyluje na poziomie ok. 480.000 m³
rocznie. Do tej pory wymieniono ok. 50 przyłączy wodociągowych ze względu na ich zły stan
techniczny. Dokonano wymiany odcinka wodociągu przesyłowego o średnicy 160 mm o
długości ok. 400 m na trasie Poświętno – Bucz. Wymianie uległ również odcinek 70 metrów
wodociągu wraz z przyłączami w Buczu ul. Kasztanowej. W Stacji Uzdatniania Wody w
Poświętnie ustawiono i podłączono agregat prądotwórczy by zapewnić ciągłość dostaw wody
w przypadku wyłączenia zasilania. Na rurociągu Poświętno – Biskupice zamontowano nową
pompę mającą na celu podniesienie ciśnienia w sieci. Realizowane jest zalecenie Państwowej
Straży Pożarnej w Wolsztynie w sprawie oznakowania hydrantów, zbadania wydajności i
naniesienia pozycji GPS na mapę w wersji elektronicznej. Zadanie zrealizowano w Wieleniu,
Osłoninie, Kaszczorze, Sączkowie, Kluczewie, Olejnicy, Radomierzu, Siekowie, Siekówku,
Starkowie, Błotnicy, Borku i Przemęcie. Wymieniono w Mochach ok. 300 liczników do
odczytu ilości zużytej wody oraz liczniki główne na Stacjach Uzdatniania wody. W Starkowie
Zatoce ujęto nieruchomości letniskowe i zamieszkałe w system odczytu radiowego i
zamontowano nowe liczniki. Wymienione na nowe zostały dwie pompy głębinowe na
ujęciach w Sączkowie jedna na ujęciu w Nowej Wsi pozwoliło to w okresie letnim na ciągłą
dostawę wody. Zamontowano wiele nowych zasuw pozwalających w przypadku awarii
wodociągu wyłączyć mniejszy obszar zaopatrzenia w wodę. Zamontowano nowe zasuwy w
Przemęcie przy Dino, na ulicy Stawnej, ul. Głębokiej, Jagiellońskiej, Biała Góra. W Mochach
2 szt. przy ul. Wolsztyńskiej w Buczu 1 zasuwa w ul. Kasztanowej oraz 1 szt. w Radomierzu
przy ul. Słonecznej. Wymianie i naprawą uległo także wiele hydrantów. Wykonano wiele
prac konserwatorskich na Stacjach Uzdatniania Wody m.in. palowanie pomieszczeń Stacji w
Sączkowie, malowanie zbiornika wody czystej wraz z budynkiem w Wieleniu. Do usuwania
awarii sieci wodociągowych i budowy nowych odcinków Spółka zakupiła samochód Fiat
Ducato wraz ze specjalistyczną zabudową oraz minikoparkę Bobcat. Na wyposażeniu
posiadamy również zagęszczarkę gruntu, stopę zagęszczającą, zgrzewarkę doczołową do rur
oraz zamrażarkę. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne w ramach prowadzonej
działalności utrzymuje zieleń gminną, usuwa drzewa, krzewy oraz oczyszcza tereny należące
do niej. Szczegółowy zakres jest zawierany w kartach usług. Świadczymy też usługę palenia
w budynkach komunalnych. Do utrzymania zieleni wykorzystujemy sprzęt spółki m.in.
ciągnik New Holland z wykaszarką do rowów i poboczy, koparko ładowarkę Case 580 ST z
zamontowanym rębakiem do gałęzi i krzewów, samojezdny ciągniczek z napędem na dwie
osie typu RIDER, sześć kos spalinowych do wykaszania trawy. W celu utrzymania czystości
korzystamy z samochodu marki Renault Mascott z wywrotką oraz zamiatarki ciągnikowej.
Przedsiębiorstwo dysponuje również trzema pługami do zimowego utrzymania dróg i ścieżek
pieszo – rowerowych. W ostatnim czasie został zakupiony samochód brygadowy Toyota
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Proace do przewozu pracowników i sprzętu będzie ponadto wykorzystany do nadzoru nad
wykonywanymi pracami.
Plan inwestycyjny na lata 2019 – 2023.
2019 rok.
1. Budowa Trafostacji wraz z podłączeniem do sieci energetycznej przepompowni ścieków
w Perkowie.
2. Projekt i rozpoczęcie budowy wodociągu przesyłowego Wieleń – Nowa Wieś.
3. Projekt sieci wodociągowej przesyłowej Osłonin – Olejnica i ul. Zaborowska Przemęt –
Przemęt.
4. Projekt rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Osłonin Letnisko ul. Krańcowa.

2020 rok
1. Dokończenie budowy wodociągu przesyłowego Wieleń – Nowa Wieś.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osłonin Letnisko ul. Krańcowa.
3. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami ulica Kasztanowa Bucz (ok. 400mb)

2021 rok
1. Budowa wodociągu i kanalizacji ulica Zdrojowa Przemęt.
2. Projekt rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Starkowo Zatoka ul. Wczasowa i
ul. Zielona.

2022 rok
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Starkowo zatoka ul. Wczasowa i Zielona.

2023 rok
1. Renowacja sieci kanalizacyjnej w Wieleniu ul. Wczasowa na odcinku ok. 1 km.

Ad. 8/ Informacja z działalności Związku Międzygminnego Obra.
Przewodniczący Związku Międzygminnego „Obra” Pan Krzysztof Piasek przedstawił
informacje z działalności Związku Międzygminnego Obra. Omówił między innymi: trasę
śmieciarki na terenie Gminy Przemęt, budowę Centrum Edukacji Ekologicznej, stacji
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przeładunkowej, zadaniach inwestycyjnych, wykaz zaległości, wystawionych tytułach
wykonawczych, ilości osób objętych systemem, nowych stawkach za składowanie odpadów,
recyklingu, odpadach wytworzonych na obszarze działania Związku, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, ochronie środowiska. Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 6
do protokołu.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że dużo informacji zostało przedstawionych
oraz zapytał o kwestie finansowe. Stwierdził, że kwota na bramie to 426 zł 60 gr w chwili
obecnej. W związku z tym zadał pytanie – czy do tej kwoty też jest doliczone w przyszłym
roku 30 zł. tej opłaty marszałkowskiej?
Pan Krzysztof Piasek odpowiedział, dyskusja trwa nad rokiem 2018. Przedstawiona
kalkulacja nie została przez żadną ze stron zaakceptowana. Związek SELEK, który jest tutaj
wiodący, jak również 4 gminy oraz przez nas. Związek SELEK ma mechanizm kontroli
kalkulacji i z tego mechanizmu zastosowanego wychodzi zupełnie inna cena, która dla nas
jest bardzo nazwijmy to bardzo korzystna. W ciągu roku 2018 wystąpiły pewne zjawiska,
które powodują zgodnie z tym mechanizmem pewien wzrost. Teraz efektów, które chcę
uwzględnić oczekujemy 10 grudnia. Być może się zdarzy, że to nam się rozejdzie „po
kościach”. Jednak na dzień dzisiejszy nic nam się „po kościach” nie rozchodzi.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – tak jak Pan zaznaczył w slajdach, że Związek
Międzygminny „Obra” już wypłacił nadwyżkę, która został już wyliczona przez firmę i
mówię tutaj o kwocie 399 zł 60 gr od miesiąca maja. Rozumiem to tak, że Związek skoro już
płaci, a tym samym pokrywa koszty tej nadwyżki o 48%, a pokryte to jest ze środków
rekultywacji, które miały być przeznaczone na rekultywację, które musimy też zapłacić w
przyszłym roku. W przyszłym roku Gmina Przemęt szacuje, że pokryje koszty rekultywacji w
kwocie 200 tys. zł to tym samym, jeżeli mamy już dzisiaj 3 grudnia to na ten dzień jest już
kwota 426 zł. i tę kwotę musi też pokryć Związek i tak jak Pan zaznaczył musi to być
pokryte z budżetu gmin, które wchodzą w skład Związku. Pytanie moje jest takie, że jeżeli nie
zapłacimy jako Związek, bo jesteśmy w Związku stawek już na kwotę 426 zł 60 gr. do końca
roku, bo musimy z budżetu gminy zapłacić określone środki do końca roku to zadaję pytanie
kto jest dyktatorem tych cen, dlatego, że my płacimy mieszkańcy Gminy Przemęt, ponieważ
ta podwyższona kwota dotyczy mieszkańców Gminy Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Interesuje
mnie ta podwyższona kwota ponieważ za to płaci Związek.
Pan Krzysztof Piasek – my płacimy, ponieważ działamy tak samo jak gmina, czyli nie
akceptowaliśmy warunków umowy mimo, że ustawa mówi, że powinna być umowa czyli
otrzymujemy faktury. Gdybyśmy tego nie robili to narażamy się na dyscyplinę finansów
publicznych. Natomiast bronimy się w ten sposób, że złożyliśmy o stosowanie praktyk
monopolistycznych przez Spółkę Tonsmeier do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i
potencjalnie korzystne dla nas rozstrzygnięcie spowoduje wsteczne działania, które będą
przywracały być może inny poziom cen. To jest jedna kwestia. Druga to to, że gdybyśmy nie
płacili to nie tylko Regionalna Izba Obrachunkowa, ale wtedy tak jak mają w tej chwili do
czynienia te cztery gminy tzn. nie bezpośrednio te gminy, ponieważ trzy z nich wyszły ze
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Związku ze względu na stosowanie zasady „In-house” czyli powierzeniu swojej spółce, więc
tam jakby stroną nie jest gmina, nie podlega RIO i naraziły się powództwa cywilne w sądach.
Od lipca zaczęły płacić te wyższe ceny, które również nas dotyczą i skarżą się przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to prawnie skomplikowana sytuacja, bo odpady
zgodnie z ustawą tylko im musimy oddawać.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – wracając Szanowni Państwo tutaj też do tego, aby
wyjaśnić radnym, sołtysom tę kwestię tak jak Pan powiedział są numery regionów gospodarki
odpadów komunalnych od 1 do 10. Najbliższy okręg to Trzebania. My mamy opłatę na
bramie 426,60 zł, a w Trzebanii jest 302 zł o ponad 100 zł. mniej. Kolejna w tym sektorze 10
jest kwota na bramie 317 zł. w 8 dziale jest kwota 356 zł. Te stawki są stawkami bardzo
dużymi. Sprawa związana też z tym dopłacaniem do tych śmieci, bo tak jak Pan zaznaczył
musimy to zrobić i żeby Państwo wiedzieli, że jest to nieuniknione. Chciałbym wiedzieć od
Pana Przewodniczącego, że te kwoty musimy zapłacić tak?
Pan Krzysztof Piasek – tak musimy zapłacić. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że my
też kontrolujemy. Tylko to kontrolowanie daje nam tylko informacje i wiedzę . ja wiem ile już
zażądała instalacja w Trzebanii i w tym tygodniu odbędą się ze związkiem leszczyńskim
rozmowy i zażądali o 100 zł. więcej na przyszły rok. Trudno jest nam porównywać koszty
zwłaszcza koszty amortyzacji, które występują w jednej, drugiej czy trzeciej instalacji. Mamy
również informacje również z Długoszyna ponieważ ten zakład jest na poziomie 200 i parę zł.
Zakład ten jest w dużej części spłacony, bo to jest jeden z pierwszych, które powstały. Każdy
nowy zakład ma wyższe koszty amortyzacji. Jest jeszcze coś na co chciałbym aby Państwo
zwrócili na to uwagę mianowicie struktura własności. Zapadła kiedyś decyzja, że wszystkie
cztery gminy nie wykładają ani złotówki na budowę tej instalacji i w związku z tym wszystkie
koszty były po stronie tego, który w takim partnerstwie publiczno – prywatnym wygrał
konkurs projektu i wykonań przez 30 lat. Natomiast tam, gdzie samorządy wyłożyły środki
finansowe to mają dwie rodzaje stawki cen. Pierwsza jest dla udziałowców czyli tych którzy
wyłożyli swoje pieniądze, a mówimy o okresie sprzed ok. 10 lat niż gmina, która nie
wyłożyła środków finansowych. Każdy przypadek jest inny. My to też kontrolujemy i
sprawdzamy chociażby dlatego aby sprawdzić czy nasze koszty np. jednej tony ma się w
jakikolwiek sposób do tych które występują w innych gminach. Na ostatnim sesji w Tarnowie
Podgórnym podwyższono kwotę z 10 zł. na 15 zł. opłaty. Gminy systematycznie się do tego
przygotowują. W świetle podwyżek cen energii podwyżka jest nieunikniona. Dzisiaj jeżeli
ktoś z Państwa mnie zapyta ile trzeba podnieść to powiem, że nie wiem. Do 10 grudnia
odpowiadam, że nie wiem.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – na Zgromadzeniu we wrześniu już Państwo wiedzieliście,
że się bilansuje ten wynik, czy nie?
Pan Krzysztof Piasek – od 1 maja wiedzieliśmy, że jeżeli tego nie obronimy, to przy tej cenie
nam środków nie wystarczy.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – tylko można było już zaplanować jakieś środki w budżecie
gminy. Mało tego informacje z Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy jest taka możliwość
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czy gminy mogą dopłacać do tego typu działań. Otrzymałem od Pana informację, projekt
budżetu na przyszły rok i też będzie jutro pytanie na Komisji Budżetowej. Interesuje mnie
kwestia jeżeli chodzi o dochody. W § 0490 wpisał Pan, że stawka za nieruchomości
zamieszkałe to kwota 17,50 zł. razy 51tys. mieszkańców czy to jest uśredniona stawka? Może
ta kwota powinna być zróżnicowana, bo ja nie wiem w tej chwili jaka będzie stawka za
sortowane odpady czy nie sortowane, a będąc na zjeździe związku to na pewno to pytanie
zadam.
Pan Krzysztof Piasek – tak jak na gminie tak i na związku ciąży obowiązek przedłożenia
projektu do 15 listopada w oparciu o te dane o które w tym momencie, kiedy budżet jest
tworzony dysponujemy. Do czasu kiedy budżet powinien być oddany nie nastąpiły żadne
radykalne zmiany w relacji Związek i te cztery gminy, a RIPOK w świetle tego co chce zrobić
Minister Środowiska, że wszyscy mamy segregować należało przyjąć jedną uśrednioną
stawkę w oparciu o te kwoty, które występowały w miesiącu październiku i stąd ta uśredniona
stawka 17,50 zł. Poprzez system czipowania pojemników mamy też lepszy obraz w ilości m³,
bo nie obowiązku ważenia ile pojemników zostało opróżnionych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych. Staramy się mieć pełną kontrolę na wszelkimi kosztami.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 1600 ogłosiła przerwę w obradach sesji,
które zostały wznowione się o godz. 1623.
Ad 9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Przemęt.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że w tym punkcie obrad
zgodnie z § 68 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wybieramy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt.
Poprosiła o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Przemęt.
Radna Hanna Dobijata zgłosiła kandydaturę radnego Ireneusza Wolniczaka.
Radny Ireneusz Wolniczak wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów. Poinformowała, że
projekt uchwały wyświetlony jest na ekranie. Po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod
głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Przemęt. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt .
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p.

Imię i Nazwisko

Obecność
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x
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Gracjan Kicinski

x

x

5.

Justyna Klecha

x

x

6.

Piotr Kokornaczyk
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x
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Monika Maćkowiak
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10.

Stefan Napierała
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11.

Jan Rademacher
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12.

Elżbieta Wita
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13.

Łukasz Wojciechowski
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14.

Szymon Wojciechowski
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15.

Ireneusz Wolniczak
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Głos

Głos

„przeciw” „wstrzymujący się”

x

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu

15

Głosów „za”

14

Głosów „przeciw”

0

Głosów „wstrzymujących się”

1
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Rada Gminy w obecności 15 radnych - 14 głosami „za”, przeciw” - 0 głosów i 1 głosem
„wstrzymującym się” przyjęła większością głosów uchwałę Nr 4/2018 Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt, który
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt został wybrany radny
Ireneusz Wolniczak.

Ad 10/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Przemęt.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że w tym punkcie obrad zgodnie z §
68 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wybieramy członków Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Przemęt. Poprosiła o zgłoszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Przemęt.
Radny Ireneusz Wolniczak zgłosił kandydaturę radnego Gracjana Kicinskiego.
Radny Gracjan Kicinski wyraził zgodę.
Radny Ireneusz Wolniczak zgłosił kandydaturę radnej Bernadety Golińskiej.
Radna Bernadeta Golińska wyraziła zgodę.
Radny Ireneusz Wolniczak zgłosił kandydaturę radnej Joanny Koziołek.
Radna Joanna Koziołek wyraził zgodę.
Radny Ireneusz Wolniczak zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Wojciechowskiego.
Radny Łukasz Wojciechowski wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów na członków
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt.
Poinformowała, że projekt uchwały wyświetlony jest na ekranie. Po odczytaniu tytułu
uchwały poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Przemęt. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt .
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Imię i Nazwisko

Obecność
obecny

Głos
nieobecny „za”

1.

Hanna Dobijata

x

x

2.

Jerzy Dominiak

x

x

3.

Bernadeta Golińska

x

x

4.

Gracjan Kicinski

x

x

5.

Justyna Klecha

x

x

6.

Piotr Kokornaczyk

x

x

7.

Joanna Koziołek

x

x

8.

Tomasz Maciejewski

x

x

9.

Monika Maćkowiak

x

x

10.

Stefan Napierała

x

x

11.

Jan Rademacher

x

x

12.

Elżbieta Wita

x

x

13.

Łukasz Wojciechowski

x

x

14.

Szymon Wojciechowski

x

x

15.

Ireneusz Wolniczak

x

x

Głos

Głos

„przeciw” „wstrzymujący się”

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu

15

Głosów „za”

15

Głosów „przeciw”

0

Głosów „wstrzymujących się”

0
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 5/2018 Rady Gminy
Przemęt w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt, który
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Na członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt zostali wybrani radni: Bernadeta
Golińska, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że w tym punkcie obrad zgodnie
z § 93 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wybieramy Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt.
Poprosiła o zgłoszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Przemęt.
Radna Justyna Klecha zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Dominiaka.
Radny Jerzy Dominiak wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów. Poinformowała, że
projekt uchwały wyświetlony jest na ekranie. Po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod
głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Przemęt. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Przemęt.
p.
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x
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Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
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1

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 14 głosami „za”, przeciw - 0 głosów i 1 głosem
„wstrzymującym się” przyjęła większością głosów uchwałę Nr 6/2018 Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Przemęt, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt został
wybrany radny Jerzy Dominiak.

Ad 12/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Przemęt.
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Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że w tym punkcie obrad zgodnie
z § 93 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wybieramy członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Przemęt.
Poprosiła o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Przemęt.
Radny Jerzy Dominiak zgłosił kandydaturę radnego Szymona Wojciechowskiego.
Radny Szymon Wojciechowski wyraził zgodę.
Radny Jerzy Dominiak zgłosił kandydaturę radnej Moniki Maćkowiak.
Radna, Monika Maćkowiak wyraziła zgodę.
Radny Jerzy Dominiak zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Maciejewskiego.
Radny Tomasz Maciejewski wyraził zgodę.
Radny Jerzy Dominiak zgłosił kandydaturę radnego Piotra Kokornaczyka.
Radny Piotr Kokornaczyk wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów. Poinformowała, że
projekt uchwały wyświetlony jest na ekranie. Po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod
głosowanie uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Przemęt. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt.
p.
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6.

Piotr Kokornaczyk
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x
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Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 7/2018 Rady
Gminy Przemęt w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Przemęt, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt zostali wybrani radni:
Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski.

Pkt 13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady
Gminy Przemęt oraz przedmiot ich działania.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta
Wita poinformowała, że zgodnie
z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym wybieramy składy osobowe oraz przedmiot
działania Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
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Zgodnie z § 1 projektu tej uchwały ma zostać ustalony skład osobowy Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu w zakresie działania:
1) opiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy;
2) dokonywania oceny przebiegu inwestycji gminnych;
3) opiniowania projektów uchwał Rady w sprawach:
a) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
b) zmiany budżetu Gminy,
c) podatków i opłat lokalnych;
d) pożyczek, kredytów i dotacji;
e) gospodarki nieruchomościami;
f) majątkowych Gminy;
g) planów, programów i strategii gminnych
Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do tej komisji.
Radny Szymon Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnej Moniki Maćkowiak.
Radna Monika Maćkowiak wraziła zgodę.
Radny Jan Rademacher zgłosił kandydaturę radnej Justyny Klecha.
Radna Justyna Klecha wyraziła zgodę.
Radny Piotr Kokornaczyk zgłosił kandydaturę radnego Jana Rademachera.
Radny Jan Rademacher wyraził zgodę.
Radna Justyna Klecha zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Kokornaczyka.
Radny Piotr Kokornaczyk wyraził zgodę.
Radna Bernadeta Golińska zgłosiła kandydaturę radnego Szymona Wojciechowskiego.
Radny Szymon Wojciechowski wyraził zgodę.
Radny Łukasz Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnego Stefana Napierały.
Radny Stefan Napierała wyraził zgodę.
Radny Tomasz Maciejewski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Dominiaka.
Radny Jerzy Dominiak wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów. Poinformowała, że
projekt uchwały wyświetlony jest na ekranie. Po odczytaniu zakresu działania Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poddała pod głosowanie wybór członków tej Komisji.
Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
24

w sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy

Przemęt.
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Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
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Głosów „wstrzymujących się”

0
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Rada Gminy Przemęt w obecności 15 radnych jednogłośnie wybrała członków Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Członkami tej komisji zostali radni: Jerzy Dominiak,
Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher,
Szymon Wojciechowski.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że zgodnie z imiennym
głosowaniem w którym głosowało 15 radnych - § 1 tej uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, zgodnie z § 2 projektu tej
uchwały ma zostać ustalony skład osobowy Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i
Porządku Publicznego Rady Gminy Przemęt w poniższym zakresie działania”:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) zieleni gminnej i zadrzewień,
6) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
7) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
8) nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także
wznoszenia pomników.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do tej komisji.
Radna Bernadeta Golińska zgłosiła kandydaturę radnego Jana Rademachera.
Radny Jan Rademacher wyraził zgodę.
Radna Hanna Dobijata zgłosiła kandydaturę radnego Stefana Napierały.
Radny Stefan Napierała wyraził zgodę.
Radny Jan Rademacher zgłosił kandydaturę radnego Gracjana Kicinskiego.
Radny Gracjan Kicinski wyraził zgodę.
Radny Jerzy Dominiak zgłosił kandydaturę radnego Ireneusza Wolniczaka.
Radny Ireneusz Wolniczak wyraził zgodę.
Radna Monika Maćkowiak zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Maciejewskiego.
26

Radny Tomasz Maciejewski wyraził zgodę.
Radny Tomasz Maciejewski zgłosił kandydaturę radnej Hanny Dobijata.
Radna Hanna Dobijata wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów. Poinformowała, że
projekt uchwały wyświetlony jest na ekranie. Po odczytaniu zakresu działania Komisji
Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego poddała pod głosowanie
wybór członków tej Komisji. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku

Publicznego Rady Gminy Przemęt.
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13.

Łukasz Wojciechowski
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Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
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Rada Gminy Przemęt w obecności 15 radnych jednogłośnie wybrała członków Komisji
Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego. Członkami tej komisji zostali
radni: Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Jan
Rademacher, Ireneusz Wolniczak.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że zgodnie z imiennym
głosowaniem w którym głosowało 15 radnych - § 2 tej uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita oświadczyła, że zgodnie z § 3 projektu tej
uchwały ma zostać ustalony skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Gminy Przemęt w zakresie działania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
edukacji publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
8) polityki prorodzinnej,
9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do tej komisji.
Radna Justyna Klecha zgłosiła kandydaturę radnej Hanny Dobijata.
Radna Hanna Dobijata wyraziła zgodę.
Radna Elżbieta Wita zgłosiła kandydaturę radnej Joanny Koziołek.
Radna Joanna Koziołek wyraziła zgodę.
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Radny Szymon Wojciechowski zgłosił kandydaturę radne Justyna Klecha.
Radna Justyna Klecha wyraziła zgodę.
Radna Joanna Koziołek zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Wita.
Radna Elżbieta Wita wyraziła zgodę.
Radny Tomasz Maciejewski zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Wojciechowskiego.
Radny Łukasz Wojciechowski wyraził zgodę.
Radny Jerzy Dominiak zgłosił kandydaturę radnej Bernadety Golińskiej.
Radna Bernadeta Golińska wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zamknęła listę kandydatów. Poinformowała, że
projekt uchwały wyświetlony jest na ekranie. Po odczytaniu zakresu działania Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Przemęt poddała pod
głosowanie wybór członków tej Komisji. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na drugiej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady

Gminy Przemęt.
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Rada Gminy Przemęt w obecności 15 radnych jednogłośnie wybrała członków Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Członkami tej komisji zostali radni: Hanna
Dobijata, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Łukasz
Wojciechowski.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że zgodnie z imiennym
głosowaniem w którym głosowało 15 radnych - § 3 tej uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt oraz
przedmiot ich działania stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 14/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do
Związku Międzygminnego „OBRA”.
Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita przedstawiając uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego
„OBRA” poinformowała, że cyt. „Zgodnie z § 70 ust. 3 Statut może przyznawać określonym
gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza
zainteresowana rada gminy. Zgodnie z powyższym wyznacza się dwie osoby z Gminy
Przemęt na przedstawicieli w Związku Międzygminnym „OBRA”. W związku z tym, zasadne
jest podjęcie niniejszej uchwały.” Koniec cytatu.
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Do przedstawionego uzasadnienia ww. uchwały nie zgłoszono żadnych pytań.
Radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili do niego uwag. Przewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Wita po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego
„OBRA”. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego
„OBRA”
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 9/2018 Rady
Gminy Przemęt w sprawie uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy
Przemęt do Związku Międzygminnego „OBRA”, który stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

Ad. 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na
2018 r.
Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r. poinformowała, że cyt.” I
Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 597.343,00 zł, w tym:
1. O kwotę 8.300,00 zł zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży drewna.
2. O kwotę 567.533,00 zł zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na
zadanie „Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej w miejscowości Popowo Stare”, zgodnie z zawiadomieniem nr FBI.3111.477.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2018 r.
3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 154.706,00 zł zmniejsza się dochody
własne, w tym z tytułu wpływu z usług oraz sprzedaży mienia gminy.
4. W zakresie administracji publicznej zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wpływy z
różnych dochodów (nagroda dla sołectwa Radomierz za konkurs „jeden dzień w
sołectwie”.
5. W zakresie podatków i opłat lokalnych łącznie o kwotę 162.700,00 zł zwiększa się
dochody, w tym między innymi z tytułu: podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty
miejscowej, skarbowej, eksploatacyjnej, adiacenckiej oraz rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach i opłatach. Zwiększenie wynika głównie z większych
wpływów od kwot planowanych.
6. W zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 13,00 zł zwiększa się wpływy z
różnych dochodów na prośbę dyrektora szkoły.
7. W zakresie oświaty i wychowania na prośbę dyrektorów szkół dokonuje się
zmniejszenia dochodów o kwotę 22.529,00 zł głównie z tytułu opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie, oraz o kwotę 11.443,00 zł
zwiększa się dochody szkoły z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczenia za
powstałą szkodę w pomieszczeniu szkolnym.
8. O kwotę 19.422,00 zł zwiększa się dotacje celową z budżetu państwa na finansowanie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z zawiadomieniem nr FBI.3111.464.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2018 r.
9. O kwotę 4.167,00 zł zwiększa się dotacje celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu
„Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”
II Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 597.343,00 zł w tym:
1. O kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych w zakresie leśnictwa i
przeznacza się te środki na zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Mochy.
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2. W zakresie dróg gminnych: a) o kwotę 567.533,00 zł zwiększa się wydatki na zadaniu
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej w miejscowości Popowo Stare” w związku z otrzymana dotacja celową z
budżetu państwa na ten cel;
b) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się zadanie „Budowa ul. Winna Góra w
miejscowości Kaszczor – II etap”. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków
bieżących.
3. W zakresie urzędów gmin dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w
ramach rozdziału, w tym tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „zakup urządzenia
wielofunkcyjnego” na kwotę 43.000,00 zł
4. W zakresie oświaty i wychowania na prośbę dyrektorów szkół:
a) Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej
b) O kwotę 11.443,00zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe w związku z
uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.
c) O kwotę 21.407,00 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem
dochodów szkół.
5. O kwotę 19.422,00 zł zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
otrzymną dotacja celową z budżetu państwa na ten cel.
6. O kwotę 24.648,00 zł zmniejszono planowane wydatki na zadania własne w zakresie
pomocy społecznej oraz w zakresie rodziny.
7. W zakresie oświetlenia ulic o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się zakup usług
pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie usługi oświetleniowej w miejscowości
Siekowo i Starkowo, oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 30.000,00 zł miedzy
paragrafami w ramach rozdziału.
8. W zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej dokonuje się zmian między
paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału.
9. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje się także przesunięć
między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym zadań
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
III zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wsi Solec Nowy z dnia 11.10.2018 r. dokonano
zmiany w zakresie przedsięwzięć:
„organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Solca Nowego zmniejszono o
kwotę 1.544,00 zł (921/92195/4210)
„zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy” zmniejszono o kwotę
390,00 zł (921/92109/4210)
„Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy” zwiększono o kwotę
1.934,00 zł (921/92109/4270)
IV
Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia „organizacja imprez
kulturalno - sportowych dla mieszkańców Wielenia” realizowanego w ramach funduszu
sołeckiego wsi Wieleń.
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V uaktualniono załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przy udziale środków europejskich
Wykaz wydatków majątkowych.
Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Radna, Justyna Klecha – zapytała o kwotę ponad 11 tys. zł. zwiększającą wydatki na usługi
remontowe w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.
Skarbnik Gminy, Dorota Reymann wyjaśniła, że pomieszczenie małej salki w Przemęcie
zostało częściowo zalane poprzez nieszczelną instalację CO. W związku z tym zostało
zgłoszone to zdarzenie do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel przyznał takie odszkodowanie w
wysokości ponad 11 tys. zł.
Radny, Tomasz Maciejewski – ja mam pytanie do uzasadnienia II 1.czy to będzie całkowity
koszt przeznaczenia środków na zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Mochy.
Skarbnik Gminy, Dorota Reymann – to nie będzie całkowity koszt, bo my na tym rozdziale
mamy jeszcze jakieś środki, ale to ma być finansowane połowa na połowę. Czyli połowa ma
być dokładana z budżetu, a połowa ma być dokładana z odpisu na mieszkańca.
Radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili do niego uwag. Przewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Wita po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r. Głosowanie wygląda
następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 10/2018 Rady
³Gminy Przemęt w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r., który
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 16/ Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały
poinformowała, że cyt. „Istotnym celem podjęcia nowej uchwały dotyczącej stawek od
środków transportowych jest ich obniżenie w kategoriach, w których dotychczasowe stawki
są bardzo wysokie w porównaniu do stawek obowiązujących w ościennych gminach i w
których mamy najwięcej zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy Przemęt. Natomiast w
odniesieniu do podatku od nieruchomości proponujemy pozostawienie na 2019 rok stawek
obowiązujących obecnie, co nie wymaga w związku z tym podjęcia nowej uchwały. Zmianie
na 2019 rok ulegnie natomiast podatek rolny i podatek leśny w związku z Komunikatami
Prezesa GUS – nie wywołujemy uchwał:
- w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2019/ na 2018 rok była to kwota 52,49 za 1 kwintal, a na
2019 rok jest to kwota 54,36 za 1 kwintal,
- w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku/ na 2018 r. była to kwota 197,06 za
m³, a na 2019 rok jest to kwota 191,98 za 1 m³.
Ponadto na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków
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transportowych. Zakres uprawnienia dla Rady Gminy, co do wysokości stawek podatku jest
obwarowany kwotą maksymalną od pojazdów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7,
natomiast od pojazdów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 uprawnienia Rady Gminy
są ograniczone granicą kwot maksymalnych i minimalnych. Stawki maksymalne stosuje się
do określenia stawek podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, od ciągników siodłowych i
balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, od przyczep i naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton oraz od autobusów. Stawki minimalne i maksymalne stosuje się do określenia stawek
podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep lub naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton. W 2019 r. obowiązywać będą stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018) oraz stawki
maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r.
(M.P. z 2018 r. poz. 745). W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać na terenie
gminy Przemęt od 1 stycznia 2019 r.” Koniec cytatu.
Do przedstawionego uzasadnienia ww. uchwały nie zgłoszono żadnych pytań.
Radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili do niego uwag. Przewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Wita po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 11/2018 Rady
Gminy Przemęt w sprawie stawek podatku od środków transportowych, który stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 17/ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 –
2023.
Pracownik socjalny, Joanna Kotlarska uzasadniając projekt uchwały w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy
Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 poinformowała, że cyt.” Przyjęty przez
Radę
Ministrów
wieloletni
rządowy
program
„Posiłek
w
szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) ma na celu między innymi
zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży. Program ten przewiduje również
wsparcie gmin, które, w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy
uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku. Warunkiem przyznania takiej pomocy, która wyjątkowo nie wymaga wydania
decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym
mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
wprowadzającego takie rozwiązanie na terenie gminy. Wobec powyższego podjęcie
stosownej uchwały jest uzasadnione.” Koniec cytatu.
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Do przedstawionego uzasadnienia ww. uchwały nie zgłoszono żadnych pytań.
Radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili do niego uwag. Przewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Wita po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023. Głosowanie wygląda
następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 12/2018 Rady
Gminy Przemęt w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023, który
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 18/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
Pracownik socjalny, Joanna Kotlarska uzasadniając projekt uchwały w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań
własnych gminy poinformowała, że cyt. „Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 3, 4, 5 i 14 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 i 1693) do zadań własnych
gminy należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych,
zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci. Prawo do
świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r.
poz. 1358) kryterium dochodowe wynosi:
- dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
- na osobę w rodzinie 528 zł.
Zgodnie z art.41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może
zostać przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem
zwrotu części lub całości wydatków. Z praktyki wynika, że osoby i rodziny, których dochód
przekracza kryteria dochodowe mogą znaleźć się w szczególnie trudnych sytuacjach
życiowych spowodowanych zdarzeniami losowymi, stanem zdrowia, niezbędnymi stałymi
wydatkami itp. i wymagają przyznania świadczeń zwrotnych z pomocy społecznej.
Ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. program w
sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia
w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Należy podkreślić,
że w latach 2014-2018 w ramach funkcjonowania programu dożywiania na podstawie
Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1024 ze zm.)
obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego,
o którym mowa w art.8 ust.1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 96 ust.2 ustawy o pomocy
społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi w części lub całości,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu przekracza kryterium
dochodowe. Na podstawie art.96 ust.4 rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MRPiPS w
zakresie realizacji ww. Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r warunkiem
otrzymania dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo
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świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających
kryteria dochodowe o którym mowa w art.8 ust.1 cytowanej ustawy do wysokości 150%
kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 ustawy,
podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% wysokości, od której nie żąda się
zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.” Koniec
cytatu.
Do przedstawionego uzasadnienia ww. uchwały nie zgłoszono żadnych pytań.
Radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili do niego uwag. Przewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Wita po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie
zadań własnych gminy. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 13/2018 Rady
Gminy Przemęt w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie zadań własnych gminy, który stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 19/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Pracownik socjalny, Joanna Kotlarska uzasadniając projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 poinformowała, że cyt. „Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 i 1693). Zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz.1358 ) kryterium dochodowe wynosi:
- dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
- na osobę w rodzinie 528 zł.
Ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r.
poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w latach 2014-2018 w ramach funkcjonowania
programu dożywiania na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P
z 2013 r. poz. 1024 ze zm.) obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ww. ustawy. Zgodnie ze wskazówkami
MRPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w
sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 oraz art. 8 ust.2 ww. ustawy o pomocy społecznej gmina może udzielać
wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium tylko w
przypadku uchwalenia przez radę gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium
dochodowe do tego poziomu. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i
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rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150%
kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności uskuteczni działalność zapobiegającą
rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi w szczególności osobom starszym, chorym lub
niepełnosprawnym i samotnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. Wobec powyższego
przyjęcie stosownej uchwały jest zasadne.” Koniec cytatu.
Do przedstawionego uzasadnienia ww. uchwały nie zgłoszono żadnych pytań.
Radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili do niego uwag. Przewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Wita po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023. Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
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Liczba radnych biorących udział w
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Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 14/2018 Rady
Gminy Przemęt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który stanowi załącznik nr
17 do protokołu.

Pkt 20/ Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych
warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt.
Inspektor ds. Oświaty i Turystyki, Joanna Karkowska przedstawiła w punkcie 2 uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb
przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Przemęt.
Radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili do niego uwag. Przewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Wita po odczytaniu tytułu uchwały poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków;
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla
nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt.
Głosowanie wygląda następująco:
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT
w dniu 3 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt
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projektu uchwały w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania
tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla
nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt
Lp.

Imię i Nazwisko

Obecność
obecny

Głos
nieobecny „za”

1.

Hanna Dobijata

x

x

2.

Jerzy Dominiak

x

x

3.

Bernadeta Golińska

x

x

4.

Gracjan Kicinski

x

x

5.

Justyna Klecha

x

x

6.

Piotr Kokornaczyk

x

x

7.

Joanna Koziołek

x

x

8.

Tomasz Maciejewski

x

x

9.

Monika Maćkowiak

x

x

10.

Stefan Napierała

x

x

11.

Jan Rademacher

x

x

12.

Elżbieta Wita

x

x

13.

Łukasz Wojciechowski

x

x

14.

Szymon Wojciechowski

x

x

15.

Ireneusz Wolniczak

x

x

Głos
Głos
„przeciw” „wstrzymujący się”

Liczba radnych biorących udział w
głosowaniu
Głosów „za”
Głosów „przeciw”
Głosów „wstrzymujących się”

15
15
0
0

Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 15/2018 Rady
Gminy Przemęt w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i
tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Przemęt, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Ad. 21/ Wolne głosy, informacje i wnioski.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak zaprosił wszystkich sołtysów z Gminy Przemęt na wspólne
spotkanie dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) na godz. 1500 do sali sesyjnej.
Sołtys wsi Siekowo, Czesław Kostrzewa zapytał o cenę żyta.
Skarbnik Gminy, Dorota Reymann – cena żyta za 1 kwintal to kwota 54,36 zł., a było 52,49
zł.
Sołtys wsi Osłonin, Jadwiga Nowak poinformowała, że stary most betonowy w Osłoninie
pęka w związku z tym zapraszam Komisję Rolnictwa do Osłonina i ocenienie tej sprawy. Jest
uchwalany w tej chwili budżet i jest on jeszcze nie zatwierdzony i czy należałoby to ująć w
programie na 2019 r. Składałam we wrześniu interpelację dotyczącą budowy ul. Sportowej w
Osłoninie. Poruszyła również sprawę rozebrania starego mostu, przepływ zasypać ponieważ
jest zarośnięty trzcinami, korytowaniu ul. Sportowej.
Radny, Ireneusz Wolniczak – jeden z przedsiębiorców zajmujących się wywozem
nieczystości z miejscowości Kaszczor prosił o przyjrzenie się tematowi ubiegania się o
koncesję. Muszą to oni wykonywać co roku. Prosiłby czy to nie mogłoby być ustalane na 5 lat
czy 10 lat bo tak mają podobno sąsiednie gminy. Ja tego nie sprawdzałem. To jest dzisiaj
świeża informacja dlatego bardzo bym chciał aby się przyjrzeć tej sprawie. Mówi, że jest to
uciążliwe ponieważ rok mija bardzo szybko, a oni muszą całą tę procedurę odbywać. Drugą
sprawą jest to, że chciałbym żeby wiadomości e-maile wysyłane do pracowników do gminy,
aby na każdy taki e-mail przychodziła informacja zwrotna, że ktoś się z tym zapoznał, bo tak
naprawdę nie wiadomo czy nie dotarł czy po prostu nie zechciał się z tym zapoznać.
Radna, Bernadeta Golińska zaproponowała, aby powstał punkt informacyjny na terenie
Urzędu Gminy dla osób, które są zainteresowane programem „czyste powietrze”. Ten
program cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Samo złożenie wniosku na pierwszy
rzut oka budzi wiele pytań, ale również byłaby potrzebna pomoc w udzieleniu informacji
dotyczących kompletowania dokumentów, które są niezbędne do złożenia tego wniosku.
Pomoc ta byłaby bardzo cenna, a kontakt telefoniczny z mojego doświadczenia i wielu
innych osób jest praktycznie niemożliwy.
Radny, Tomasz Maciejewski – podjęty temat przez Panią Bernadetę jest słuszny i przede
wszystkim na czasie. Poruszył temat gazyfikacji miejscowości na terenie Gminy Przemęt,
Poprosił, a by rozpatrzyć temat czy w miejscowościach w których jest planowana gazyfikacja
mają problemy w składaniu wniosków na starcie.
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Radna, Bernadeta Golińska – poprzedni Zastępca Wójta informował, że był podpisany list
intencyjny co do możliwości zakwalifikowania naszego obszaru do gazyfikacji. Z uzyskanych
przeze mnie informacji wynika, że na dany dzień kiedy składa się wniosek jest weryfikacja
takiego wniosku i wyłącza się osoby przy posesjach, gdzie biegnie już nitka. Nie mają
możliwości innego podłączenia jak tylko na gaz. Gdy jednak nie przebiega nitka to mają
osoby wybór przy składaniu wniosku na przykład na eko – groszek.
Ad. 22/ Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – jeżeli chodzi kwestię związaną z ulicą Sportową i most w
Osłoninie to jak Pani Sołtys zaznaczyła jest to most, który faktycznie jest już nie
funkcjonalny, dlatego, aby przepływ wody był lepszy jest zbudowany ten most drewniany.
Dlatego ten temat zostanie przekazany Kierownikowi Wydziału jak i też Panu Wicewójtowi,
bo jeżeli chodzi o kwestię budowy drogi Sportowej to tak jak radni otrzymali projekt budżetu
na 2019 rok to w tym projekcie tej drogi nie ma. Dlatego też nie ukrywam, że musimy
podejść do tematu w przyszłym roku na początku kwartału i to będzie kwestia wolnych
środków. Jeżeli ten most pęka to musimy zareagować i tutaj proszę Komisję Rolnictwa z
którą się osobiście udam i zobaczymy jaka jest sytuacja aczkolwiek muszą być zaproszone
osoby, które są ekspertami w tej dziedzinie, ponieważ ja się na mostach nie znam. Kolejna
kwestia to koncesje. Ten temat też zostanie poruszony. Jeżeli chodzi o wysyłanie e-maili to
kierownicy mają obowiązek otrzymywania wiadomości od radnych jeżeli jest taka
informacja. Sołtysi są pierwszymi osobami, które wiedzą co się dzieje w swoich
miejscowościach, jakie są problemy. Dlatego kiedy kierownicy otrzymają na służbowego emaila muszą udzielić odpowiedzi na taką wiadomość. Jeżeli chodzi o kwestię punktu
dotyczącego programu „czyste powietrze”. Połączenie telefoniczne w tej sprawie graniczy z
cudem i będę miał spotkanie z przedstawicielami instytucji zajmującej się tym tematem.
Natomiast jeżeli chodzi o gazyfikację Gminy Przemęt do Pan Wicewójt Waldemar Kalitka
jest dzisiaj po rozmowie z pracownikami Wydziału Rozwoju Inwestycji i dokładnie powie na
jakim to jest etapie.
Zastępca Wójta, Waldemar Kalitka – jeżeli chodzi o problem i temat gazyfikacji gminy to tak
naprawdę jesteśmy na etapie tylko i wyłącznie pewnej koncepcji i podpisania tego listu
intencyjnego, który to list intencyjny nie niesie za sobą żadnych konkretnych informacji.
Musimy przystąpić do rozmów jeżeli mówimy o konkretnym rozwiązaniu czyli podpięciu się
pod nitkę gazociągową, która już w tej chwili istnieje to musimy do tych rozmów przystąpić
od nowa ponieważ na tym etapie na którym w tej chwili jesteśmy nie mamy żadnych
uzgodnień ani planistycznych ani uzgodnień szacunkowych jeżeli chodzi o koszty
jakiekolwiek. Dlatego do tematu wrócić musimy. Natomiast trochę niebezpieczne jest
mówienie o tym, że w przyszłym roku przystąpimy do gazyfikacji gminy mając na uwadze
oczywiście priorytety inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jeżeli podejdziemy
do tematu oczyszczalni ścieków to ta gazyfikacja nie spadnie oczywiście na trzeci czy
czwarty plan, będzie to temat nie pierwszoplanowy, a drugoplanowy, ale trzeba do tego
tematu podejść rozsądnie, a mianowicie od strony kosztów. Podczas kampanii, którą
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prowadziliśmy wcześniej my również z obecnym tutaj Wójtem rozmawialiśmy z innymi
firmami na temat podejścia do tematów w inny sposób, czyli nie podłączając się pod nitkę
gazociągu, a budowania mniejszych stacji gazociągowych, które gazyfikowałyby tereny w
obrębie 10 km, ale budowanie tej stacji nie niosłoby za sobą jakiś kosztów ponieważ te koszty
budowy stacji byłyby wliczane do późniejszej dzierżawy instalacji. Do tego tematu też
podejdziemy żebyśmy mogli jak gdyby porównać jedną i drugą koncepcję. Wybierzemy
oczywiście tą lepszą, ale musimy jeszcze raz od początku wszystkie rozmowy poprowadzić,
żebyśmy mieli pełną świadomość tego, na co będziemy się pisać.
Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – jeżeli chodzi o kwestię gazyfikacji gminy to sam byłem
świadkiem i inicjatorem podpisania listu intencyjnego na budowę szpitala i Państwo dobrze o
tym wiecie, że dopóki nie ma twardej umowy o środki i o pieniądze, to listów intencyjnych
można podpisać setki, bo to jest tylko intencja. Dlatego prosiłbym abyście przekazali
mieszkańcom, że na chwilę obecną list intencyjny był tylko listem podpisanym, w dobrej
wierze i ani kosztów przyłącza, ani kosztów budowy głównej sieci nie ma. Pan Wicewójt
zapytał pracowników czy są dokumenty na kosztorys na różnego rodzaju propozycje. Nie ma
ich. Dlatego można składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
kwestię walki ze smogiem. Takich założeń nie ma, ta samo jak z Rynkiem w Przemęcie.

Ad. 23/ Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o
godz. 1725 zamknęła obrady drugiej sesji Rady Gminy Przemęt i podziękowała wszystkim za
udział w jej obradach.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Wita

Protokołowała:
Danuta Słodnik
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