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Protokół Nr 3/18 

z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 17 grudnia 2018 roku 

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie 

Listy obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowią kolejno załączniki nr_1, 2         

do protokołu. 

Porządek obrad trzeciej sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 

2018 – 2023. 

6. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                           

 

 

Ad. 1/ Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 14
13

 
 
otworzyła obrady trzeciej sesji 

Rady Gminy Przemęt. Stwierdziła, że w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi 100 % 

ustawowego składu Rady Gminy. Otwierając obrady powitał przybyłych Radnych, Wójta 

Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie 

Pana Andrzeja Smolarka  oraz wszystkie pozostałe osoby.  

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (Unii Euro-

pejskiej) 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 przetwarzania danych osobowych w zakresie głosu i 

wizerunku. 

 

 

Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad.  

 Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita odczytała przygotowany porządek obrad 

trzeciej sesji Rady Gminy Przemęt. 

Obecni Radni Rady Gminy Przemęt na sesji nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad. 

Ad. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
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Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do uchwały w sprawie  

zwolnień w podatku od nieruchomości poinformowała, że cytuję „Rada Gminy na mocy art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1445 ze zm.) może wprowadzić zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości 

inne niż określone w w/w ustawie. Projekt uchwały dotyczy zwolnienia w podatku od 

nieruchomości budowli – sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków służące 

zbiorowemu odprowadzaniu ścieków. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - projekt w/w uchwały 

został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dnia 10 grudnia 

2018r. wpłynęło pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśniające, że 

organ powinien ustalić czy wprowadzone zwolnienie w podatku od nieruchomości budowli 

będzie stanowiło pomoc publiczną, zważywszy na art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE).  Po przeanalizowaniu wyjaśnień ustalono, że wspieranie przedmiotowej 

działalności wodno – kanalizacyjnej mającej zasięg lokalny, nie zakłóca ani nie grozi 

zakłóceniem konkurencji i nie narusza wymiany handlowej między państwami 

członkowskimi. W takim przypadku, nie są spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 

107 ust. 1 TFUE, a przysporzenie finansowe wynikające z w/w uchwały, nie będzie stanowić 

pomocy publicznej. 

Zwolnieniu w podatku od nieruchomości na mocy przedmiotowej uchwały będą podlegały 

budowle - sieci kanalizacyjne wraz z przepompowniami ścieków służące zbiorowemu 

odprowadzaniu ścieków mieszkańcom Gminy Przemęt. Wobec powyższego podjęcie 

niniejszej uchwały uznaje się za 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 zwolnień w podatku od nieruchomości. Głosowanie wygląda następująco: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 17 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący się” 
obecny nieobecny 

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   
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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 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych   przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr  16/2018 Rady 

Gminy Przemęt w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,  który stanowi załącznik  

nr  3 do protokołu. 

 

Ad. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt 

 na 2018 r. 
 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do uchwały w sprawie  zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r. poinformowała, że cytuję „ dnia 14 grudnia 

br. Zarząd Związku Międzygminnego OBRA zwrócił się z pismem do Wójta Gminy Przemęt 

o zabezpieczenie w budżecie Gminy i przekazanie na konto Związku jeszcze do końca 

bieżącego roku kwoty 152.497,00 zł. Kwota ta jest niezbędna na uregulowanie zobowiązań 

Związku będących konsekwencją ilości wytworzonych odpadów, a przekazanych  

do ROPOK-u w Piotrowie Pierwszym w okresie jedenastu ostatnich miesięcy oraz 

jednostronną drastyczną zmianą ceny ich przyjęcia na tzw. „bramie”. Podstawą wyliczenia 

sposobu pokrycia występujących strat jest § 29 ust. 5 Statutu Związku Międzygminnego 

OBRA. W związku z powyższym o kwotę 153.000,00 zł zwiększa się wpłaty gmin na rzecz 

związków gmin w zakresie gospodarki odpadami. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu 

wydatków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki 

gruntami i nieruchomości.” Koniec cytatu.  

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego OBRA, na którym poruszono sprawy związane z 

dofinansowaniem naszej gminy, ilości wywożonych śmieci, zmianie przelicznika zgodnie z 

którym są wywożone śmieci. Ponadto stwierdził, że na terenie naszej gminy istnieje 1 

PSZOK, który znajduje się w Błotnicy. Omówił stan wywozu odpadów w Wieleniu. 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie, Andrzej Smolarek – stwierdził, że w 

Wieleniu jest niekontrolowany strumień śmieci np. wywóz tapczanów i powinno to ulec 

zmianie oraz że, są tam podrzucane śmieci i my za to płacimy. 
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Radny, Piotr Kokornaczyk – stwierdził, że jeżeli zamkniemy w Wieleniu punkt wywozu 

śmieci to śmieci będą wywożone do lasu. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – omówił płatność za wywóz śmieci w Wieleniu. Stwierdził, 

że płacimy bardzo dużo. 

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 rok. Głosowanie wygląda 

następująco: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 17 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący się” 
obecny nieobecny 

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   

 

Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 

15 

Głosów „za” 15 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

Rada Gminy w obecności 15  radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 17/2018 w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok, który stanowi załącznik nr 4  
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do protokołu. 

Ad. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2018 - 2023. 
 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do uchwały w sprawie  zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023 poinformowała,  

że cytuję” 1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok  

w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowano wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących. 2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” 

wprowadzono nowe zadanie: a) opracowanie projektu budowlanego zamiennego na 

rozbudowę z przebudową sali wiejskiej  w Błotnicy na „Dom Dziennego Pobytu Senior+ i 

Żłobek Maluch+” o okresie realizacji 2018 – 2019, łącznych nakładach finansowych, limicie 

wydatków na 2019 rok oraz limicie zobowiązań w wysokości 55.000,00 zł”. Koniec cytatu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita – poprosiła o wyjaśnienie tematu dotyczącego 

żłobka? 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że na Dom Dziennego Pobytu Senior+ w 

Błotnicy zaplanowana kwota w budżecie gminy wynosi 1 mln. zł. Mamy już w chwili obecnej 

zapisy do 4 oddziałów na terenie gminy. Jednak kwota na dostosowanie pobytu w Dziennym 

Domu Seniora wynosi 2 mln. zł. Na zaplanowaną inwestycję brakuje nam 1 mln. zł. Patrząc 

na możliwość otrzymania środków finansowych podjęliśmy rozmowy z projektantem 

Maluch+ i na każde dziecko możemy otrzymać 30 tys. zł. Pozyskamy wtedy 900 tys. zł. na 

żłobek oraz 300 tys. zł na Dom Dziennego Pobytu. Dodając 1 mln. zł z budżetu uzyskamy 

dzięki temu ponad 2 mln. zł na ten cel. 

Sekretarz Gminy, Grzegorz Aryż stwierdził, że w tej kubaturze Domu Dziennego Pobytu 

Seniora zmieści się żłobek. Jest to rozwiązanie niektórych możliwości. Za ten projekt 

zapłacimy 65 tys. zł i musi on być zrobiony na nowo. Gdy wszystko pomyślnie się ułoży to 

od 1 stycznia 2020 r. będzie możliwość otwarcia tego żłobku. Będą się mogły tam znajdować  

2 grupy po 15 osób oraz catering z zewnątrz. 

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 - 2023.  

Głosowanie wygląda następująco:  

 
TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 17 grudnia 2018 r. na trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt  

na lata 2018 - 2023 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący się” 
obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   
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2. Jerzy Dominiak 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   

 

Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 

14 

Głosów „za” 14 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

Głosów nie biorących udziału w głosowaniu 1 

 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 14 głosami „za”, przeciw” - 0 głosów i 0 głosach 

„wstrzymujących się” oraz 1 głosem nie biorącym udziału w głosowaniu przyjęła 

większością głosów uchwałę Nr 18/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 - 2023, który stanowi załącznik nr 5  

do protokołu. 

 

Ad. 6/ Zamknięcie obrad . 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta  

Wita ogłosiła o godz. 14
41

 zamknięcie trzeciej sesji Rady Gminy Przemęt  

i podziękował wszystkim za udział w obradach. 

 

Przewodniczący 

  Rady Gminy 

 Elżbieta Wita 

 

 

Sporządziła: 

Danuta Słodnik 


