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Protokół Nr 5/19 

z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 25 stycznia 2019 roku 

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie 

 

Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią kolejno załączniki nr 1 i 2  do 

protokołu. 

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby 

punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów 

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów.  

6. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1/ Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 14
12 

otworzyła obrady nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Przemęt. Stwierdziła, że w sesji bierze udział 15 członków: 

1. Elżbieta Wita 

2. Hanna Dobijata 

3. Jerzy Dominiak 

4. Bernadeta Golińska 

5. Gracjan Kiciński 

6. Justyna Klecha 

7. Piotr Kokornaczyk 

8. Joanna Koziołek 

9. Tomasz Maciejewski 

10. Monika Maćkowiak 

11. Stefan Napierała 

12. Jan Rademacher 

13. Łukasz Wojciechowski 

14. Szymon Wojciechowski 

15. Ireneusz Wolniczak 

co stanowi 100 % ustawowego składu Rady Gminy. Otwierając obrady Pani Wita przywitała 

przybyłych Radnych, Zastępcę Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz zaproszonych gości. 

Przewodniczący Rady Pani Elżbieta Wita oraz Zastępca Wójta Pan Waldemar Kalitka złożyli 

na ręce harcerzy podziękowania dla Pana Sebastiana Kiełczewskiego za pełną zaangażowanie 

pracę na rzecz młodzieży z terenu Gminy Przemęt oraz dla wszystkich harcerzy za 

zaangażowanie i chęć samodoskonalenia. 
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Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita odczytała przygotowany porządek obrad 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przemęt. 

Obecni Radni przyjęli jednogłośnie porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Przemęt. 

Ad. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2019 rok. 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie uchwały w sprawie zmian  

w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok poinformowała, że cyt. „I Dochody 

Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 184.000,00 zł, w tym: 

1. O kwotę 163.000,00 zł zwiększa się dotację celową w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zrealizowanym w 

2018 roku zadaniem „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora 

Wieleńskiego”. 

2. W zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 282.393,00 zł zwiększa się 

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za październik i listopad 

2018 r.) oraz o kwotę 264.093,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych dochodów. 

3. O kwotę 2.700,00 zł zwiększa się na prośbę kierownika GOPS wpływy z różnych 

dochodów w zakresie dożywiania. 

4.  Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dotacji celowej otrzymanej na 

realizację zadania „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w części dotyczącej 

środków otrzymanych dla Partnera projektu. 

II Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 184.000,00 zł, w tym: 

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi tworzy się zadania: 

a) Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Solec Nowy na kwotę 37.500,00 zł z terminem realizacji zadania 

do 30.09.2019 e. 

b) Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Siekówko na kwotę 46.500,00 zł z terminem realizacji zadania  

do 31.03.2019 r. 

2. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej dokonuje się 

przesunięcia między paragrafami wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji 

budżetowej. 

3. W zakresie oświetlenia ulic dokonuje się przesunięcia kwoty 160.000,00 zł z zakupu 

energii na zakup usług pozostałych. 

4. Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla GCKiB w Przemęcie  

z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej w Osłoninie pod nazwą 

„Słoneczny Rock&Disco”. 

III. Uaktualniono załączniki: 

1. Plan dochodów i wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków 

europejskich. 

2. Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok. 

3. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.” 
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Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu jednogłośnie przyjęła 

uchwałę nr 30/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 

rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby 

punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

Inspektor ds. oświaty i turystyki, Joanna Karkowska przedstawiając uzasadnienie uchwały w 

sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów poinformowała, że 

cyt. „Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się kandydatów 

z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci, 

jeżeli dana szkoła podstawowa po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. W związku z powyższym Rada Gminy upoważniona jest jako 

organ prowadzący do określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym wraz z ustaleniem liczby punktów za kryteria i dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzenia. Proponowane powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom 

rodziców i pozwalają na zaspokojenie potrzeb w zakresie zapewnienia jak najlepszego 

poziomu nauczania, wychowania i opieki, dlatego zasadne więc jest podjęcie w/w uchwały”. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu jednogłośnie przyjęła 

uchwałę nr 31/2019 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby 

punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

 

Ad. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Inspektor ds. oświaty i turystyki, Joanna Karkowska przedstawiając uzasadnienie uchwały  

w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów poinformowała, że cyt. „Ustawa z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w rozdziale 6 art. 130 określa zasady przyjmowania 

dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do 
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publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 

przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby 

kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 

1) Wielodzietność rodziny kandydata, 

2) Niepełnosprawność kandydata, 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub po jego zakończeniu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny 

w szkole podstawowej nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ 

prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów i przyznaje każdemu kryterium określoną 

wartość punktową, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. W obecnej uchwale 

wprowadzono nowe kryteria, które zostały zgłoszone przez dyrektorów przedszkoli po 

zakończeniu ubiegłorocznej rekrutacji. Proponowane powyższe kryteria wychodzą naprzeciw 

potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb  

w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania i opieki, dlatego 

podjęcie uchwały jest zasadne”. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu jednogłośnie przyjęła 

uchwałę nr 32/2019 w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

która 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
28

 zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przemęt i podziękowała 

wszystkim za udział w obradach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Elżbieta Wita 

 

Sporządziła: 

Liwia Sterna 
 


