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Protokół Nr 6/2019 

z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 18 lutego 2019 roku 

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie. 

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

3 do protokołu. 

Przyjęty porządek obrad szóstej sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie nagród laureatom XI GMINNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU 

ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU „Osiem wieków Ziemi 

Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody”. 

4. Podziękowania dla Sołtysów za pracę w kadencji 2015-2019. 

5. Przyjęcie protokołu z czwartej i piątej sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Gminy Przemęt. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt za 2018r. 

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

rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2019 -2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do 

stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy 

Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych w Poznaniu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt 

nieruchomości położonej w obrębie Wieleń. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania 

nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 

214/2,214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika. 

22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 

2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. 

24. Wolne głosy, wnioski i informacje. 

25. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

26. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1/ Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 14
02 

otworzyła obrady czwartej sesji 

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

ustawowego składu Rady Gminy.  

Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita powitała przybyłych Panie i Panów Radnych, 

Wójta Gminy Przemęt P. Janusza Frąckowiaka, Z-cę Wójta P. Waldemara Kalitkę, Sekretarza 

Gminy P. Grzegorza Aryża, Skarbnika Gminy P. Dorotę Reymann, Radcę Prawnego P. Annę 

Maluśką. Wicestarostę Wolsztyńskiego P. Mariusza Silskiego. Kierowników Referatów, 

Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, P. Macieja Ratajczaka Dyrektora Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteka, P. Andrzeja Smolarka Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w 

Przemęcie, młodzież i nauczycieli, którzy dzisiaj otrzymają nagrody, Panie  

i Panów Sołtysów obecnej i byłej kadencji, Kierowników Referatów Urzędu Gminy i 

wszystkie pozostałe osoby. 

Następnie odczytała przygotowany porządek obrad szóstej sesji Rady Gminy Przemęt.  

Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak poprosił o zmianę porządku obrad poprzez  

wprowadzenie do niego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym dodatkowego punktu  w bloku uchwał, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie 

ustanowienia pomnika. Uzasadnił swój wniosek tym, że z inicjatywą postawienia kamienia z 

tablicą pamiątkową wystąpił Radny Powiatowy Pan Stanisław Skorupka, ówczesna Pani Wójt 

Dorota Gorzelniak, jak i też Pan Antoni Fornalski, aby w miejscowości Mochy powstała 

realizowana inwestycja pod względem przedsięwzięcia kamień z tablicą pamiątkową 

postawiony zostanie obok pomnika na skwerze przy zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich 

i Dębowej. 
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Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Wita zaproponowała, aby ta uchwała była punktem 21 

w porządku obrad, a pozostałe punkty porządku obrad przesuną się o jeden pkt i łącznie 

będzie ich wszystkich 26. 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany porządku obrad 

 
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 

 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu brało udział  

15 radnych. 

Następnie wszyscy obecni na sali obrad uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta 

Gdańska Pana Pawła Adamowicza oraz Premiera Jana Olszewskiego.  
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Ad. 3 Wręczenie nagród laureatom XI GMINNEGO KONKURSU WIEDZY Z 

ZAKRESU ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU „Osiem wieków Ziemi 

Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody”. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, Maciej Ratajczak poinformował, że cyt.” 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Sołtysi, zaproszeni goście, Dyrektorzy, 

Państwo Nauczyciele, młodzież. Serdecznie chcę Państwa przywitać. Cieszę się, że jest nas 

dużo, ponieważ dzisiaj chwila jest wyjątkowa. Już po raz jedenasty Gminne Centrum Kultury 

i Biblioteka w Przemęcie razem z Gminą Przemęt organizowały konkurs wiedzy o historii i 

tradycji ziemi przemęckiej. Konkurs był poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu ze względu 

na 100 rocznicę, którą obchodziliśmy i obchodzimy w minionym oraz w tym roku. Konkurs 

jak już powiedziałem odbył się 29 listopada 2018 r. w Sali GCKiB w Przemęcie. 30 uczniów 

ze szkół z terenu Gminy Przemęt pisało test sprawdzający z zakresu Powstania 

Wielkopolskiego na ziemi przemęckiej. Byli to uczniowie ze Szkoły w Przemęcie, 

Kaszczorze, Buczu, Mochach, Starkowie i Radomierzu. Był to konkurs rozgrywany w dwóch 

kategoriach wiekowych klas szkół podstawowych IV – VI 12 uczniów i w kategorii klas 

starszych VII – VIII oraz III klasy oddziału gimnazjalnego i tutaj 18 uczniów brało udział. 

Byli to uczniowie, którzy wcześniej przeszli eliminacje szkolne, a więc spotkali się u nas Ci 

najlepsi, którzy wykazali się najlepszą wiedzą właśnie  ze wspomnianego zakresu. Młodzież 

pisała test, który chyba nie był zbyt trudny. Natomiast tradycją konkursu historycznego, który 

już po raz 11 organizowaliśmy jest to, że młodzież również w dniu konkursu i pisania testu 

wyjeżdża na wycieczkę edukacyjną i w minionym roku 29 listopada byli na takiej wycieczce 

w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, gdzie mogli jeszcze głębiej poznać 

historię powstania w Poznaniu jak również na ziemi przemęckiej.” Koniec cytatu. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Elżbietą Wita 

wręczyli nagrody uczniom i nauczycielom w następujących kategoriach: 

 klas IV – VI szkoły podstawowej: 

I miejsce: Zuzanna Kruk – Szkoła Podstawowa w Przemęcie, opiekun: Agnieszka 

Szczepaniak, 

II miejsce: Julia Wojdowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starkowie, opiekun: 

Agnieszka Klecha, 

III miejsce: Wiktor Szczepański – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starkowie, opiekun 

– Agnieszka Klecha. 

 klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas III oddziału gimnazjalnego: 

I miejsce: Aleksandra Frąckowiak – Zespół Szkół w Przemęcie, opiekun: Agnieszka 

Szczepaniak, 

I miejsce: Marika Piosik – Zespół Szkół w Przemęcie, opiekun: Agnieszka Szczepaniak, 

II miejsce: Hanna Skrzypczak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starkowie, opiekun: 

Agnieszka Klecha, 

II miejsce: Alicja Olejniczak – Zespół Szkół w Przemęcie, opiekun: Agnieszka 

Szczepaniak, 

III miejsce: Jagoda Jendraszyk – Szkoła Podstawowa w Buczu, opiekun: Dorota Piskorz, 

 Wyróżnienie: Aleksandra Chrapa – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radomierzu, 

opiekun: Patrycja Kmieciak, 
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 Wyróżnienie: Dominik Wolniczak – Zespół Szkół w Kaszczorze, opiekun: Patrycja 

Ludwiczak. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka, Maciej Ratajczak stwierdził, że cyt. 

„Szanowni Państwo. Oczywiście doceniam trud zdobywania wiedzy młodzieży. Niewątpliwie 

jest to ich zasługa, ale również zasługa nauczycieli, którzy zaszczepiają chęć zdobywania tej 

wiedzy, a po drugie w znaczący sposób pomagają im zdobywać tę wiedzę”. Koniec cytatu. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że cyt. „Gratuluję laureatom, uczniom, 

którzy brali udział w konkursie oraz nauczycielom i opiekunom za włożone serce i działania, 

a także Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteka za przygotowanie konkursu. Liczymy na 

następne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zakomunikowała, że nastąpi teraz  wręczenie 

medali i podziękowań gościom specjalnym: Panu Sławomirowi Kasperskiemu Prezesowi 

OSP Siekowo, Panu Zenonowi Klecha długoletniemu sołtysowi i radnemu Gminy Przemęt, 

Panu Bolesławowi Wieczorek długoletniemu sołtysowi wsi Radomierz i P. Danielowi Gajska 

z OSP Siekowo. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak powiadomił, że cyt. „Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W 

tym roku obchodzimy 100 – rocznicę Niepodległości. W dniu 6 stycznia miała miejsce 

uroczystość na Rynku w Przemęcie rozpoczynająca się mszą św. Tego samego dnia zostały 

odznaczone symbolicznymi medalami z okazji 100 – lecia Niepodległości Przemętu osoby, 

które zasłużyły się w działalność naszej gminy, naszej małej ojczyzny. Tak jak zaznaczyłem 

w Starkowie tak i powtarzam dzisiaj jest to szczególny rok. Dzisiaj  tak jak Pani 

Przewodnicząca wyczytała Pan Bolesław Wieczorek jak i Pan Zenon Klecha to osoby, które 

swoją pracą i zaangażowaniem społecznym jako wieloletni sołtysi, radni gminy, 

Przewodniczący Rady Gminy, ale też osoby, które zaangażowały się w rozwój naszej małej 

ojczyzny. Również OSP Siekowo, które też działa, wspiera i dba o bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe naszych mieszkańców. 

 

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli medale ww. osobom. 

 

Ad. 4 Podziękowania dla Sołtysów za pracę w kadencji 2015-2019. 

Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Elżbietą 

Wita podziękowali sołtysom poprzedniej jak i nowej kadencji za pracę na rzecz samorządu 

lokalnego oraz złożyli gratulacje nowo wybranym sołtysom życząc im sukcesów i 

zaangażowania w pracę na rzecz poszczególnych sołectw Gminy Przemęt licząc na dobrą 

współpracę oraz samych pomyślnych działań. 

 

Wicestarosta Wolsztyński, Mariusz Silski poinformował, że cyt.” Panie i Panowie Sołtysi. 

Bycie Sołtysem to ciężka i często niedoceniona praca. Jak Państwo wiecie, gdy się coś złego 

dzieje na wsi to wszyscy przychodzą i „psy wieszają” na sołtysie, ale jak trzeba coś zrobić to 

niestety do współpracy pewnie często brakuje rąk do pracy. Dlatego Państwu gratuluję 

wytrwałości, którą Państwo mieliście przez te ostatnie lata jak Państwo byliście sołtysami i 
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bardzo Państwu dziękuję w imieniu Zarządu Powiatu, szczególnie w imieniu Pani Doroty 

Gorzelniak i własnym za współpracę i za Waszą pracę na rzecz społeczeństwa Gminy 

Przemęt. Wszystkim tym sołtysom, którzy zdecydowali się startować w wyborach i zostali 

wybrani gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności i dużo wytrwałości. Natomiast tym 

sołtysom, którzy już nie zdecydowali się kandydować życzę wszystkiego najlepszego, dużo 

satysfakcji z tego co będziecie Państwo w najbliższym czasie robić. Życzę również 

wszystkiego dobrego i gratuluję wszystkim laureatom konkursu historycznego jak również 

opiekunom dzieci, czy młodzieży przygotowywanej do tego konkursu, jak również gratuluję 

osobom wyróżnionym z tytułu zasłużony dla Gminy Przemęt. Gratuluję byłemu radnemu i 

sołtysowi Nowej Wsi Panu Zenonowi Klecha jak również Panu Bolesławowi Wieczorek oraz 

OSP Siekowo. Bardzo dziękuję.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 15
20

 ogłosiła przerwę w obradach sesji, a 

następnie wznowiła ją o godz. 15
30

. 

 

Ad. 5/ Przyjęcie protokołów z czwartej i piątej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że zapoznała się  

z protokołami z czwartej i piątej sesji i są zgodne z ich przebiegiem. 

Do protokołów nie zgłoszono żadnych uwag i zostały przyjęte jednogłośnie przez 15 radnych 

obecnych na sesji. 

Ad. 6/ Interpelacje radnych. 

Na sesji zostały złożone następujące interpelacje: 

Radny Tomasz Maciejewski: 

1. Ponowił interpelacje z dnia 20 września 2012 roku, z dnia 27 października 2012 r., z dnia 

27 października 2014 roku oraz z dnia 25 stycznia 2017 roku dotyczące zwiększenia 

bezpieczeństwa dla rowerzystów i pieszych w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej 

uczęszczającej do Zespołu Szkół i Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu w obrębie 

miejscowości Sączkowo, Bucz, Barchlin, Popowo i Poświętno. Interpelacja stanowi zał. 

nr 4 do protokołu. 

2. W imieniu mieszkańców Sołectwa Bucz przekazał uwagi, które zostały przedstawione na 

Zebraniu Wiejskim w Buczu w dniu 30 stycznia 2019 roku oraz w przeciągu kilku dni po 

zebraniu (Interpelacja stanowi zał. nr 5 do protokołu): 

 W obrębie posesji na ul. Kasztanowej 28 znajduje się odcinek wodociągu w złym 

stanie technicznym, był już kilkakrotnie naprawiany. 

 Na ulicy Topolowej między posesjami 10 i 14 kratki nie odbierają wody.  

 Problematyczny krawężnik przy zjeździe przy ul. Kasztanowej w ul. Akacjową.  

 Zwrócono uwagę na potrzebę wyznaczania i oznakowania „przejścia dla pieszych” 
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na ul. Akacjowej (przejście od chodnika z ul. Kasztanowej od strony Sali Wiejskiej w 

kierunku sieci sklepów), przejście może być wykonane w odległości ok.od 15 – 20 

m. od zjazdu z ul. Kasztanowej. 

 Zalegający eternit na palecie z rozbiórki przystanku zlokalizowany w pobliżu tablicy 

przy wejściu do parku od strony sieci sklepów. 

 Przy ul. Kasztanowej koło sieci sklepów w centrum na końcówce zajezdni 

autobusowej stoi woda na ulicy, prawdopodobnie kratka nie odbiera z powodu 

nieprawidłowego wyprofilowania spływu wody i osadzenia kratki. 

 Dokonać poprawek posadowienia studzienek kanalizacyjnych w całej miejscowości.  

 Koleiny na drodze powiatowej na ul. Kasztanowej przy posesji nr 81. 

 Problem z odwodnieniem drogi na ul. Kasztanowej przy strażnicy oraz przy 

posesjach 45 i 47.  

 W Buczu Nowym na drodze gminnej pomiędzy posesjami 3 i 4 i 6 stoi woda. Na 

drodze powiatowej ul. Kasztanowa przy posesji 26 jest problem z odbiorem wody 

przy kratce ściekowej.  

 Zgłoszono potrzebę montażu lampy na końcu ul. Akacjowej. 

 Problem z odwodnieniem przy placu zabaw w Buczu Nowym. 

 Uzupełnienie luki z kostki między drogą gminną, a przystankiem w Buczu Nowym. 

 Ponawiam prośbę przedstawioną przeze mnie na zebraniu wiejskim dotyczącą jak 

najszybszego uporządkowania terenu w obrębie placu zabaw w związku z planami 

przedstawionymi na zebraniu. 

 

Radny, Ireneusz Wolniczak: 

1. Dotycząca nadzoru egzekwowania gwarancji po wykonaniu przetargów na terenie Gminy 

Przemęt. Interpelacja stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Radna, Hanna Dobijata: 

1. W imieniu mieszkańców Sołectwa Siekowo poprosiła o interwencję w Gminie 

Wielichowo w sprawie wyrównania drogi łączącej naszą Gminę z miejscowością Śniaty, 

na odcinku drogi gruntowej. Interpelacja stanowi zał. nr 7 do protokołu. 
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Radny Szymon Wojciechowski: 

1. Zwrócił się z uprzejmą prośbą o przełożenie chodnika przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich od skrzyżowania przy sklepie w stronę miejscowości Przemęt. 

Interpelacja stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

2. W imieniu mieszkańców Perkowa, a głównie w imieniu rolników, zwrócił się z prośbą o 

wycinkę dziesięciu świerków, które rosną w pasie drogi powiatowej przy ulicy 

Wolsztyńskiej 56. Interpelacja stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

Ad. 7/ Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie 

międzysesyjnym. 

  

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że w okresie  

międzysesyjnym uczestniczyła w: 

 04.01.2019 r. – udział w Komisji Oświaty, 

 07.01.2019 r. – udział w Wspólnych Komisjach Stałych rady Gminy Przemęt, 

 10.01.2019 r. – udział w Komisji Oświaty, 

 18.01.2019 r. – brałam udział w koncercie kolęd z udziałem kapel dudziarskich w 

Przemęcie, 

 25.01.2019 r. – V sesja nadzwyczajna, 

 28.01.2019 r. – spotkanie Kół Gospodyń z Panem Wójtem i Dyrektorem GCKiB, 

 14.02.2019 r. – Wspólne Komisje Stałe Rady Gminy Przemęt, 

 15.02.2019 r. – obchody 100 – letniej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie 

Siedlec. Tego samego dnia XX lecie samorządu Powiatu Wolsztyńskiego w 

Chobienicach, 

 16.02.2019 r. – udział w XX Zimowej Spartakiadzie Radnych i Pracowników 

Samorządowych w Wolsztynie, 

 17.02.2019 r. – udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku pamięci 

Powstańców Wielkopolskich z Moch oraz w Wieczornicy „Dla Niepodległej” 

zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Mochy we współpracy z Radą Sołecką i 

organizacjami działającymi w Mochach. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Monika Maćkowiak 

poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła posiedzenia w dniach:  

 

 07.01.2019 r. w którym odbyło się spotkanie Komisji Wspólnych w których 

Przewodniczący Związku Międzygminnego Obra przedstawił zmiany opłat 

zagospodarowania odpadami komunalnymi, 
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 11.01.2019 r. tego dnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu Rady Gminy w której tematem było przygotowanie planu pracy Komisji na 

rok 2019, 

 24.01.2019 r. w tym dniu odbyło się posiedzenie Komisji i tematem jego była analiza 

materiałów na sesję nadzwyczajną dnia 25.01.2019 r., 

 14.02.2019 r. tego dnia odbyło się posiedzenie Wspólnych Komisji stałych na którym 

zostały omówione projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Joanna 

Koziołek poinformowała, że Komisja spotkała się: 

  

 04.01.2019 r. i na tym posiedzeniu został opracowany plan pracy Komisji na 2019 r., 

 10.01.2019 r. tego dnia Komisja omówiła rekrutację do przedszkoli, regulamin 

przyznawania stypendiów oraz bieżących informacji dotyczących Oświaty w Gminie 

Przemęt, 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego,  

Jan Rademacher poinformował, że Komisja na posiedzeniu: 

 

 w dniu 14.01.2019 r. opracowała plan pracy na 2019 r., a także pojechała do Osłonina, 

gdzie zapoznała się ze stanem faktycznym i technicznym starego mostu, a także 

zobaczyła ulicę Klonową w Osłoninie, która jest chyba pierwsza w gminie zbudowana 

z płyt. Jej stan jest bardzo dobry i efekt jest uzyskany. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ireneusz Wolniczak poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu: 

 

 w dniu 21.01.2019 r. spotkała się w celu przygotowania planu pracy na ten rok, a 

12.02.2019 r. trzech członków Komisji wzięło udział w szkoleniu WOKISS w 

Lesznie.  

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Ad. 8/ Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
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Wójt, Janusz Frąckowiak przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym:  

 06.01.2019 r. – udział w obchodach 100 - lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

oraz wyzwolenia Przemętu, 

 07.01.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Panami 

Szymonem Tomaszewskim i Wojciechem Kazubskim, 

 08.01.2019 r. – udział w Jasełkach Przedszkola Starkowo, 

 10.01.2019 r. – narada z Dyrektorami Szkół, 

 13.01.2019 r. – 27 finał WOŚP w Przemęcie. Następnie Jubileusz 20 – lecia Koła 

Emerytów w Mochach, 

 15.01.2019 r. – Rada Społeczna ZOZ uczestniczyłem razem z nowym członkiem rady 

Szymonem Wojciechowskim, 

  21.01.2019 r. – Zarząd HELIOS Bucz omówienie dokumentacji i stanu budynków na 

stadionie w Buczu, 

 22.01.2019 r. – spotkanie z Panem Zbigniewem Fasieckim WOPR i omówienie 

działań związanych z bezpieczeństwem wodnym. Następnie udział w spotkaniu 

noworocznym z mieszkańcami wsi Solec Nowy, 

 23.01.2019 r. – spotkanie z Przemęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym w kwestii 

bezpieczeństwa kanalizacji Bucz – Sączkowo. Następnie Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Później w tym samym dniu 

spotkanie z Prezesem HERMES Zanganas Athanasios. 

 25.01.2019 r. – cykliczne spotkanie samorządowców rejonu leszczyńskiego na 

zaproszenie Starosty Leszczyńskiego, 

 28.01.2019 r. – odprawa roczna KPP w Wolsztynie oraz spotkanie Kola Gospodyń 

Wiejskich, 

 29.01.2019 r. – Konferencja prasowa z udziałem Marszalka Woj. Wlkp. oraz 

Dyrektora WZDW, 

 30.01.2019 r. – Polska Spółka Gazownictwa, 

 31.01.2019 r. – spotkanie z Panem Sławomirem Śnita Komendantem PSP Wolsztyn  

omówienie współpracy z jednostkami OSP. W tym samym dniu spotkanie z Posłem 

na Sejm Panem Ziemniak rozmowa w sprawie działek w Przemęcie, 

 01.02.2019 r. – spotkanie z P. Robertem Bekier Komendantem Powiatowej Policji w 

Wolsztynie omówiony został remont Posterunku Policji w Przemęcie, 

 05.02.2019 r. – spotkanie w Urzędzie Skarbowym w Wolsztynie, 

 07.02.2019 r. – spotkanie z wykonawcą kanalizacji w Solcu P. Ferdynadem Kaczor 

oraz z P. Rafałem Ścipniak z ARiMR Wolsztyn, 

 11.02.2019 r. – udział w szkoleniu dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów  

i Starostów w dniach 11-12.02.2019 r., 

 14.02.2019 r. – spotkanie z Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Wolsztynie Panią Lidią Kwinto omówienie inwestycji 

dotyczącej budowy Domu Dziennego Pobytu, Żłobka w Błotnicy, 

 15.02.2019 r. – XX lecie samorządu Powiatu Wolsztyńskiego i tutaj otrzymałem 

medal, 
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 16.02.2019 r. – pogratulował P. Katarzynie Sobierajskiej zdobycia mistrzostwa świata 

w Judo, 

 17.02.2019 r. – Wieczornica „Dla Niepodległej” połączone z odsłonięciem 

pamiątkowej tablicy w Mochach ul. Powst. Wlkp. Podziękował tutaj P. Dyrektor ze 

szkoły w Mochach za włożony trud, 

 Wyłoniliśmy fundację Centrum Aktywności, dzięki temu uratowaliśmy kwotę 2 mln. 

zł i dzięki tej fundacji mamy ciągłość,. 

 Dzisiaj spotkał mnie zaszczyt i otrzymałem podziękowanie od matki z trójką dzieci, że 

są w oddziale IV. Rodzina ta jest z Moch. 

 

Radna Justyna Klecha zapytała o sprawę drogi 305, czy będzie ogłoszony dalszy przetarg. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – od miejscowości Wieleń do granicy w Kaszczorze jest 

dylemat ponieważ mieszkańcy nie mają przyłączy kanalizacyjnej przed położeniem asfaltu.  

 

Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Waldemar Kalitka przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy  

w okresie międzysesyjnym: 

 31.12.2018 r. – podpisanie porozumienia i wydłużenie terminu na wykonanie umowy 

dotyczącej wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na 

kanalizację w miejscowości Siekówko i Solec Nowy. Podpisanie porozumienia z 

ENEA na przeprojektowanie oświetlenia w Sączkowie – projekt po uzgodnieniach do 

realizacji 2019, 

 03.01.2019 – narada z kierownikami, 

 04.01.2019 r. - apel z okazji 15 rocznicy nadania szkole w Przemęcie im. Powst. 

Wlkp., oraz Komisja Oświaty, następnie spotkanie z właścicielem CM SALUS w 

Przemęcie, 

 05.01.2019 r. – uroczystości odzyskania niepodległości Wolsztyn, 

 06.01.2019 r. – udział w obchodach 100 - lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

oraz wyzwolenia Przemętu, 

 07.01.2019 r. – spotkania: z redaktorem Tygodnika NA TEMAT P. Łukaszem 

Rogalskim; z przedstawicielem firmy SOZOLOG Panem Włodzimierzem 

Leonarczykiem; z Panią Radną Bernadetą Golińską w sprawie INEA, wspólne 

komisje, 

 08.01.2019 r. – przyjęcia interesantów, spotkanie w Szkole Podstawowej Przemęt w 

sprawie naprawy podłogi na sali gimnastycznej, wspólny wyjazd z P. Krzysztofem 

Piaskiem ZM OBRA do Czempinia w sprawie taryf, spotkanie z Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Mochach Małgorzatą Zielińską i rodzicami w sprawie dokonanego 

podziału klasy 4 na 3 grupy, 

 09.01.2019 r. – konferencja regionalna dotycząca programu Wielkopolska Odnowa 

Wsi w UMWW, 

 10.01.2019 r. – narada z dyrektorami, Komisja Oświaty, nadzór budowlany (P. 

Omieczyński), spotkanie z Telewizją Leszno – warunki dalszej współpracy, narada z 
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kierownikami, spotkanie z Panem Dominikiem Zającem w sprawie drogi w 

miejscowości Błotnica, 

 11.01.2019 r. – zgromadzenie ZM OBRA, przedstawiciele Helios Bucz w sprawie 

modernizacji stadionu, spotkanie z Dyrektorem Przedszkola w Przemęcie Panią 

Elżbietą Grygiel – Tórz, Komisja budżetowa,  

 13.01.2019 r. - 27 Finał WOŚP w Przemęcie, balik dziecięcy w Popowie Starym, 

 14.01.2019 r. – roboty drogowe Błotnica, INEA, , przyjęcia interesantów, spotkanie z 

P. Łukaszem Rządkowskim  właścicielem CM SALUS, z radną Bernadetą Golińską, 

 15.01.2019 r. spotkanie z Dyrektorem MSS „Świtezianka” Panem Bogusławem 

Solnickim, z redaktorem Rogalskim z Tygodnika NA TEMAT, zebranie wiejskie w 

Kaszczorze – przyłącze wody przy drodze 305, 

 16.01.2019 r. – spotkanie z P. Zbigniewem Małkowski  ENEA Oświetlenie, z P. 

Damianem Lisiewiczem, koncert w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, 

 21-22.01.2019 r. – urlop, 

 23.01.2019 r. – spotkanie w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym, organizacje 

pozarządowe konkurs ofert, spotkanie w Przedszkolu w Buczu, spotkanie z radną 

Bernadetą Golińską, spotkanie z sołtysami z Popowa Starego, Poświętna, Barchlina i 

Bucza, Prezesem HERMES Zanganas Athanasios, 

 24.01.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami firmy INEA, 

 25.01.2019 r. – spotkanie z sołtysem wsi Poświętno P. Tomaszem Szwarc oraz z 

Dyrektorem Szkoły w Buczu Panem Bartłomiejem Górnym, 

 28.01.2019 r. – Wyborcze zebranie w Mochach, 

 29.01.2019 r. – Zgromadzenie ZM Obra, konferencja prasowa z udziałem Marszałka 

Woj. Wlkp. i Dyrektora WZD, zebranie wyborcze w Barchlinie, 

 30.01.2019 r. – spotkanie z Radnym Gminy Przemęt P. Tomaszem Maciejewskim, 

spotkanie w ZM OBRA, 

 31.01.2019 r. – zebranie wyborcze w Górsku, 

 31.01.2019 r. – zebranie wyborcze w Biskupicach, 

 01.02.2019 r. – zebranie wyborcze w Kaszczorze, 

 04.02.2019 r. – zebranie wyborcze w Kluczewie, 

 05.02.2019 r. – spotkanie z A. Smolarkiem z PPK, następnie z P. Łukaszem 

Rządkowskim z Centrum Medycznego „Salus” w Przemęcie, zebranie wyborcze w 

Olejnicy, 

 06.02.2019 r. – zebranie wyborcze w Popowie Starym, 

 07.02.2019 r. – Mochy przetarg na drogę, spotkanie Dyrektorów w ZS w Kaszczorze z 

Wicekuratorem, spotkanie w Rakoniewicach dot. budowy i remontów bazy sportowej 

ze szczególnym uwzględnieniem programu „Szatnia na Medal” i program „Klub”, 

zebranie wyborcze w Sączkowie, 

 08.02.2019 r. – spotkanie w sprawie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sączkowo, spotkanie z przedstawicielami WLGD, z organizacjami 

pozarządowymi, zebranie wyborcze w Siekówku, 

 11.02.2019 r. – udział w szkoleniu dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i 

Starostów w dniach 11-12.02.2019 r., 
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 12.02.2019 r. – PSP Wolsztyn, spotkanie w sprawie rocznego sprawozdania, zebranie 

wyborcze Solec, 

 13.02.2019 r. – posiedzenie ZM OBRA, zebranie wyborcze Solec Nowy, 

 14.02.2019 r. – zebranie wyborcze w Wieleniu, 

 15.02.2019 r. – spotkanie z P. Janem Wosiek, 

 18.02.2019 r. – spotkanie z projektantem z gazowni. 

 

Radny, Tomasz Maciejewski zapytał o rozmowy z przedstawicielami spółki gazowniczej, 

czy projekt będzie dotyczył obiektów użyteczności publicznej czy dużych przedsiębiorstw, 

firm, czy pozostaje w tym samym zakresie, czy będzie rozszerzony o inne obiekty. Pytanie 

to dotyczyło budynków mieszkalnych, prywatnych. Jakie są szanse w dalszym projekcie 

podzielić te sieci gazowe w kierunku centrum gminy. Drugie pytanie dotyczyło utwardzenia 

terenu wokół strażnicy, czy to utwardzenie tego terenu dotyczy wzdłuż budynku i z tyłu, czy 

też pomiędzy jednią drogą powiatową, a już wykonaną częścią przy strażnicy. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział cyt. „odpowiadając na pytanie pierwsze czyli 

rozmów prowadzonych pomiędzy spółką gazowniczą i konkretów projektów. Projekt jest 

wykonany na tę nitkę główną, ale aby to miało sens ekonomiczny to muszą być przyłączeni 

odbiorcy strategiczni i są oni brani pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o odbiorców 

indywidualnych. Jesteśmy po rozmowach z projektantem, który nam podsunął taką myśl, że 

pierwsze co musimy zrobić to pozbieramy wnioski od mieszkańców, którzy będą chcieli się 

do tej nitki podpiąć. Jest to potrzebna do szacowania właśnie tego ekonomicznego rezultatu 

uzasadnienia. W momencie, kiedy my od spółki dostaniemy takie zlecenie, aby wykonać 

tego rodzaju zapytania to je wykonamy i będzie to punktem wyjścia do dalszych rozmów. 

Natomiast odpowiadając na pytanie drugie to zgodnie z projektem, czyli tak jak mamy w 

uzgodnieniach projektu tak będziemy wykonywać całe te prace. 

 

Radny, Ireneusz Wolniczak zapytał cyt. „ mam pytanie odnośnie tej Sali w Solcu. Chodzi o 

zakres prac. Wydaje mi się, że kilka lat temu był przeprowadzany remont tej Sali, więc o 

jaki zakres prac chodzi. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział, że dzisiaj widział ten projekt i ta sala jest w 

użyczeniu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka. 

 

Radna, Justyna Klecha stwierdziła, że cyt. Ja odpowiem na to pytanie. Tutaj chodzi o 

zarządzenie ppoż i nie jest dostosowane oświetlenie do tych wymogów. To już się ciągnie 

od roku. Dwa lata temu była pierwsza kontrola i nic nie zostało przez ten czas zrobione, a 

był projekt wykonany na prawie 60 tys. zł i ówczesna Pani Wójt się nie zgodziła i teraz 

mamy takie problemy, że była następna kontrola i mamy wyznaczony termin do czerwca, 

aby to zrobić.” Koniec cytatu. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka powiedział, że tutaj newralgicznym elementem jest 

oświetlenie, które trzeba wykonać. 
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Radny, Łukasz Wojciechowski stwierdził, że cyt.” tutaj była kontrola Państwowej Straży 

Pożarnej w Wolsztynie. Pierwsza część została zdana, ale jednak zostaje ta newralgiczna 

część tzn. oświetlenie, gdzie koszt inwestorski jest ok. 60 tys. zł. Ze względu na brak 

środków nie zrealizowaliśmy tego oświetlenia. Mieliśmy w tej sprawie spotkanie z Z-cą 

Wójta w celu omówienia powyższego problemu”. Koniec cytatu. 

 

Dyrektor Przedszkola z Moch Pani Barbara Utrata zapytała cyt. „ ja mam pytanie odnośnie 

powtarzających się awarii naszego pieca w przedszkolu. Ustaliliśmy, że miał przyjechać 

serwis z tej firmy produkującej ten piec w styczniu, a w dalszym ciągu nie ma tego serwisu. 

Czy to będzie wzięte pod uwagę, czy nie. Piec ten nie działa tak jak powinien.” Koniec 

cytatu. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział cyt. „ rozmawialiśmy o tej alternatywie i 

naszych lokalnych firmach, które mogłyby wykonać taki serwis doraźny. Jak się okazało 

wadliwy podobno tak wynikało z tej diagnostyki jest sterownik. Sterownik został 

wymieniony i tam później dostałem sygnały, że o niewłaściwym użytkowaniu w kwestii, że 

był on niewłaściwie przestawiony. Natomiast jeżeli faktycznie są tutaj problemy, które się 

cały czas pojawiają i ingerencja tej firmy, która tą diagnostykę prowadziła nie spowodowała 

tego, że ten piec pracuje tak jak powinien, to oczywiście zostanie zlecone to tej firmie, której 

piec przywiózł i instalował. Chodzi tutaj o to, aby koszty są kilka razy wyższe, wynikające 

chociażby z tego, że tutaj ktoś do niego przyjedzie. Oprócz tego koszty serwisowe plus 

wydanie odpowiednich dokumentów to nam zbuduje kwotę powyżej 6 tys. zł”. Koniec 

cytatu. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że cyt.” kwestie oświatowe i remontowe są 

jedne z kluczowych działań, które musimy przeprowadzić w gminie i dlatego niebawem 

będzie specjalna komisja, która będzie dokumentowała też zdjęciowo jakie są warunki. 

Drodzy Państwo można na wszystkim oszczędzać. Ja zadaję tutaj takie pytanie do Pana 

fachowca Radnego Tomasza Maciejewskiego – jeżeli nie mam uzgodnień protokołu 

wykonalnego ppoż to można tam wpuścić mieszkańców?”. Koniec cytatu. 

 

Radny, Tomasz Maciejewski odpowiedział, że z tego względu, że nie zajmuje się 

czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi to proszę skierować to pytanie do pracownika, 

który się tym zajmuje. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak – cyt.” Ja Państwu mówię tak – sytuacja jest tego typu, że 

to musi być wykonane. Tak samo w przedszkolu, czy w innym miejscu będziemy się starali, 

aby te wszystkie usterki, uchybienia wykonać, bo gmina jest dla mieszkańców”. 

 

Radny, Szymon Wojciechowski zapytał cyt.” Pierwsze pytanie moje dotyczy 

światłowodów, czy gmina będzie sponsorować te tzw. „czarne dziury” do samego przyłącza 

do domu.” Koniec cytatu. 
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Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział, że cyt. „ Szanowni Państwo te „czarne dziury” 

tzn. numery, które nie zostały objęte tym projektem ma zostać wykonana tzw. sieć 

alternatywna. My póki co nie znamy kosztorysu i to jest na razie owiane tajemnicą. Dopiero 

po zakończeniu tego projektu zostanie to zgłoszone do specjalnej komórki Rekonu. Rekon 

tutaj przyjedzie, rozpozna teren i będzie nam składał propozycje. Natomiast chcemy zrobić 

tak, aby każdy mieszkaniec był zadowolony w kwestii cenowej. Tutaj też mogą być 

rozbieżności dla klienta indywidualnego, jeżeli chodzi później o cenę abonamentu, który 

będzie musiał zapłacić. Ponieważ z jednego projektu cena abonamentu może wynosić 40 zł, 

a z drugiego 60 zł, a z trzeciego jeszcze inaczej. Wszystko będzie zależało od tego, co 

mieszkaniec będzie chciał zapłacić.” Koniec cytatu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Gminy Przemęt. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt 

poinformowała, że cyt. „Przedmiotowa uchwała zawiera propozycje planów pracy Komisji 

Stałych Rady Gminy Przemęt zgodnie z § 59 i § 85 Statutu Gminy Przemęt. Plany Pracy 

zostały zgłoszone przez Przewodniczących poszczególnych Komisji. Wobec powyższego 

podjęcie uchwały jest uzasadnione.”. Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. 

 
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   
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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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 33/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Gminy Przemęt, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt za 2018r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ireneusz Wolniczak przedstawiając sprawozdanie do 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Przemęt za 2018r. poinformował, że cyt. „ Komisja Rewizyjna w 2018 roku 

pracowała w składzie: 

Kadencja VII Rady Gminy Przemęt 

1. Klecha Justyna                 - Przewodnicząca Komisji 

2. Rademacher Jan   - Zastępca Przewodniczącego 

3. Mikitiuk Irena    - Członek Komisji 

4. Nowak Marian   - Członek Komisji 

5. Wita Elżbieta    - Członek Komisji 

Kadencja VIII Rady Gminy Przemęt 

1 Wolniczak Ireneusz                  - Przewodniczący Komisji 

2 Kicinski Gracjan                - Zastępca Przewodniczącego 

3 Golińska Bernadeta                - Członek Komisji 

4 Koziołek Joanna                - Członek Komisji 

5 Wojciechowski Łukasz    - Członek Komisji 

Na podstawie § 86 Statutu Gminy Przemęt, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przemęt 

przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne ze swojej działalności w roku 2018. 
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Komisja Rewizyjna w minionym roku pracowała na podstawie Planu Pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2018 r. przyjętym uchwałą Rady Gminy Przemęt. W 2018 r. odbyło się  

16 posiedzeń: w tym komisja rozpatrzyła 1 skargę na działalność Wójta Gminy.  Frekwencja 

udziału członków komisji w posiedzeniach wyniosła 100%. W większości posiedzeń 

uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy oraz w zależności od potrzeb Komisji: 

Wójt Gminy, Z-ca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy oraz pracownicy Referatów 

Gminy, Dyrektorzy i Główna Księgowa jednostek organizacyjnych, Prezes Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Przemęcie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, 

którzy omawiali i udzielali wyjaśnień w zakresie problematyki danego posiedzenia. Ponadto 

omawiano materiały wynikające z planu pracy Komisji. 

Tematyka posiedzeń Komisji obejmowała: 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

2. Analizę sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Przemęt za rok 2017. 

3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przemęt za rok 2017. 

4. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok 2017. 

5. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku w sprawie absolutorium  

dla Wójta. 

6. Zapoznanie się z wydatkami sfinansowanymi z dotacji podmiotowej za rok 2017 

dotyczące Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

7. Analizę sprawozdania dotyczącego wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2017 r. 

8. Realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. 

9. Zaznajomienie się z wykonaniem umów w zakresie zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

10. Zaznajomienie się z wydatkami sfinansowanymi z dotacji celowej na realizację zadań 

własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

11. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o. w I półroczu 2018 r. 

12. Analizę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

13. Analizę wykonania budżetu Przedszkola Samorządowego w Kaszczorze  

za I półrocze 2018 r. 

14. Analizę wykonania budżetu Zespołu Szkół Gimnazjum w Kaszczorze  

za I półrocze 2018 r. 

15. Zaznajomienie się z postępem prac dotyczących prowadzonych inwestycji 

kanalizacyjnych i drogowych na terenie Gminy Przemęt. 

16. Przeprowadzenie kontroli i analiz wynikających z potrzeb lub zaleceń Rady Gminy. 

 

Ponadto przeprowadzono ocenę wykonania budżetu za 2018 rok i sporządzono stosowny 

wniosek absolutoryjny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 
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Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej rady Gminy Przemęt  

za 2018 r. 

 
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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 34/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt za 2018r.,która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2019 r. 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r. poinformowała, że cyt. „I 
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Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 10,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat 

ubiegłych w zakresie rodziny. Zwiększenia dokonuje się na prośbę Kierownika GOPS. 

 

II Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 10,00 zł, w tym: 

1. O kwotę 10,00 zł zwiększa się zwrot dotacji do WUW w Poznaniu pobranych w nad-

miernej wysokości w zakresie Rodziny. 

2. Dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżeto-

wej, w tym: 

a) W zakresie dróg gminnych: 

 O kwotę 601.288,00 zł zmniejsza się zadanie „Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Sączkowo” i przeznacza się te środki finansowe na: 

 Budowę ulicy Słonecznej w miejscowości Mochy wraz z odwodnieniem – 

kwota 150.000,00 zł; 

 Budowę ulicy Piaskowej w miejscowości Perkowo – kwota 200.000,00 zł; 

 Przebudowę drogi gminnej – ulicy Krótkiej w miejscowości Popowo Stare 

– kwota 70.000,00 zł; 

 Budowę ulicy Biała Góra w miejscowości Przemęt – kwota 181.288,00 zł 

b) W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Budowa drogi gminnej w 

miejscowości Bucz Dębina” o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się planowane wy-

datki. 

c) Kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na dokumentację budowlaną na przebudowę 

budynku Urzędu Gminy w Przemęcie; 

d) Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na Utwardzenie terenu Placu Pielgrzyma w 

miejscowości Wieleń – środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji 

budowlanej. 

e) O kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie „projekt na dosto-

sowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbu-

dowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu”. 

3. W związku z uchwałą Kolegium RIO w Poznaniu w postanowieniach uchwały do-

prowadzono zapisy § 5 do zgodności poprzez wyeliminowanie błędu rachunkowego. 
 

II Uaktualniono załączniki: 

1. Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

 
Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 
Głos 
„przeciw” 

Głos 
„wstrzymujący się” 

obecny nieobecny 
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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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 35/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2019 r. która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2019-2023. 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 - 2023 

poinformowała, że cyt. „1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Przemęt 

na 2019 rok w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowano wielkości 

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

przedsięwzięć” wprowadzono następujące zmiany: 

a) W zadaniu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina” o kwotę 40.000,00 zł 

zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019 rok. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone.  
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b) W zadaniu „Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków 

technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno – szatniowego w Buczu” w związku z 

podpisaniem umowy z projektantem o kwotę 15.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady 

finansowe oraz limit wydatków na 2019 rok.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 - 2023  

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

uchwałę Nr 36/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2019 – 2023, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty 

targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

poinformowała, że cyt. „W związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Gminy 

podejmuje wszelkie rozstrzygnięcia w sprawie podatków i opłat lokalnych w drodze uchwał. 

Przepisy ustaw podatkowych upoważniają Radę Gminy do zarządzenia poboru podatków od 

osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów. Na 

terenie Gminy Przemęt pobór podatków dokonywany jest w większości przez sołtysów. Z 

uwagi na zmianę inkasentów konieczna jest zmiana wcześniejszej uchwały. Wobec 

powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki I głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA I GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 

2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  

i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 
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   
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6. Piotr Kokornaczyk x  x   

7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x  x   

9. Monika Maćkowiak x  Radna nie brała udziału w głosowaniu 

10. Stefan Napierała x  x   

11. Jan Rademacher x  x   

12. Elżbieta Wita x  x   

13. Łukasz Wojciechowski x  x   

14. Szymon Wojciechowski x  Radny nie brał udziału w głosowaniu 

15. Ireneusz Wolniczak x  x   

 
Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 
13 

Głosów „za” 13 
Głosów „przeciw” 0 
Głosów „wstrzymujących się” 0 
Liczba radnych nie biorących udziału w 

głosowaniu 
2 

 

Radny, Jerzy Dominiak zgłosił, że błędnie zagłosował w tej sprawie z uwagi na interes  

prawny i nie powinien brać udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita ponowiła głosowanie w przedmiotowej sprawie.   

Wyniki II głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA II GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 

2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  

i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 
Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 
Głos 
„przeciw” 

Głos 
„wstrzymujący się” 

obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x  Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

3. Bernadeta Golińska x  x   

4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

6. Piotr Kokornaczyk x  x   
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7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x  x   

9. Monika Maćkowiak x  Radna nie brała udziału w głosowaniu. 

10. Stefan Napierała x  x   

11. Jan Rademacher x  x   

12. Elżbieta Wita x  x   

13. Łukasz Wojciechowski x  x   

14. Szymon Wojciechowski x  Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

15. Ireneusz Wolniczak x  x   

 
Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 
12 

Głosów „za” 12 
Głosów „przeciw” 0 
Głosów „wstrzymujących się” 0 
Liczba radnych nie biorących udziału w 

głosowaniu. 
3 

 

W drugim głosowaniu brało udział 12 radnych i w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła 

większością głosów: 12 radnych „za”, przeciw – „0”, wstrzymujący się – „0”  uchwałę Nr 

37/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 

kwietnia 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 

za inkaso, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 3 radnych nie brało udziału w 

głosowaniu. 

 

Ad. 14/ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do 

stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION”. 

 

Sekretarz Gminy, Grzegorz Aryż przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna 

LESZNO – REGION” poinformował, że cyt. „ Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W 

związku ze zmianą Wójta następuje konieczność zmiany przedstawiciela Gminy Przemęt do 

tego Stowarzyszenia. Proponuje się, żeby jego przedstawicielem był Wójt Janusz Frąckowiak, 

a osobą zastępującą Grzegorz Aryż. Poprzednio była Pani Dorota Gorzelniak, a osobą 

zastępującą była Pani Joanna Karkowska. Były pytania na komisji, czym się zajmuje 

Stowarzyszenie. Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja turystyki 

na obszarze jednostek samorządu terytorialnego członków czyli również Gminy Przemęt, 

która wstąpiła do tego Stowarzyszenia w 2005 r. Składka za rok 2018 wynosiła 11.260,00 zł, 

za 2019 r. – 11.264,00 zł. W zeszłym roku udało nam się pozyskać z tego Stowarzyszenia na 

organizację spływu 2.500,00 zł, na tablice Wieleń 3 tys. zł, na promocję na targach między 

innymi w Poznaniu i Wrocławiu – 500 zł oraz na odnowienie szlaków rowerowych 4.700 zł. 
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W sumie Gmina Przemęt otrzymała ok. 10.700,00 zł i wydaje się, że bilans korzystny jest dla 

nas.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia 

 “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION”. 
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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 38/2019 w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do 
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stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION”, która stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 15/ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania 

Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych w Poznaniu. 

Sekretarz Gminy, Grzegorz Aryż przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu poinformował, że 

cyt. „ Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W WOKIS-ie do tej pory reprezentowała Gminę 

Przemęt Pani Karolina Chlebowska. W związku ze zmianą miejsca pracy Wójt proponuje, 

aby przedstawicielem Gminy Przemęt był Grzegorz Aryż Sekretarz Gminy Przemęt.” Koniec 

cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt  

w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 

 
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   
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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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 39/2019 w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy 

Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych w Poznaniu, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 16/ Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy 

Przemęt nieruchomości położonej w obrębie Wieleń. 

 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie poinformowała, że cyt. „Gmina Przemęt wystąpiła z wnioskiem do 

Starosty Wolsztyńskiego o przekazanie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 125/2 o pow. 2,9176 ha i 125/4 o pow. 5,2811 ha,  

położonymi  w obrębie Wieleń. Wnioskowane działki wydzielone zostały w związku z 

ustaleniem linii brzegowej na odcinku Jeziora Wieleńskiego i rozgraniczeniem gruntów 

pokrytych wodami płynącymi od gruntów przyległych. Stanowią tereny przyjeziorne,  

sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 

oraz w części inne tereny zabudowane Bi.  W ubiegłym roku Gmina Przemęt wybudowała 

ścieżkę pieszo-rowerową wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu Jeziora 

Wieleńskiego, biegnącą od ulicy Pogodnej przy plaży w Osłoninie do ulicy Spacerowej w 

Wieleniu. Inwestycja zrealizowana jest w obrębie działki  nr 125/4 w Wieleniu. a także 

częściowo na działce nr 250/2 położonej w Osłoninie.  W pasie ścieżki zlokalizowane zostały 

zatoki, wyposażone w obiekty małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci i stojaki 

rowerowe. Aktualnie projektowana jest inwestycja, stanowiąca kontynuację wybudowanej 

ścieżki pieszo- rowerowej  wzdłuż brzegu Jeziora Wieleńskiego na działce oznaczonej nr 

125/4 w Wieleniu. Działka nr 125/4 wymaga przeprowadzenia podziału geodezyjnego. W 

nawiązaniu do złożonego wniosku, Starosta Wolsztyński zwrócił się o przedłożenie uchwały 

Rady Gminy wyrażającej zgodę na nabycie przedmiotowych nieruchomości.  

Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu Jeziora Wieleńskiego poprzez lokalizację ciągów 

spacerowych, rowerowych, urządzeń zespołów plażowych itp. zwiększy dostępność tego 

terenu dla osób wypoczywających i odwiedzających miejscowość Wieleń oraz uatrakcyjni 

turystycznie nasz region. W związku z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie 

przedmiotowej uchwały.” Koniec cytatu.  
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Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt nieruchomości położonej w 

obrębie Wieleń. 

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

uchwałę Nr 40/2019 w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt 

nieruchomości położonej w obrębie Wieleń, która stanowi załącznik  

nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i 

obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy 

lata. 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 

grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości 

oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, poinformowała, że cyt.” 

Podjęcie uchwały ma na celu uregulowanie i uściślenie zapisów § 8 uchwały nr XV/117/07 

Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w zakresie użyczania, wydzierżawiania i 

wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz  na czas nieoznaczony. 

Konieczność unormowania powyższego zapisu wskazana została w wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2018r.” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. w 

sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 

 
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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 41/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania 

nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , która 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 18/ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 

214/2,214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko. 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2,214/3 

i 215 w obrębie miejscowości Górsko, poinformowała, że cyt.” Przystąpienie do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznaje się za zasadne przez wzgląd na 

kształtowanie polityki przestrzennej. Na działkach o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 

214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko, zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego 

„Górsko V”. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, decyzją z dnia 4 października 2016 r. 

znak: DSR-I.7422.57.2016 udzielił koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Górsko V. Na 

przedmiotowym obszarze występują m. in. grunty leśne. Zgodnie z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161): Przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, 

dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym 

w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Jedynym sposobem zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne jest uzyskanie 

odpowiedniej zgody, a procedurą w ramach której taką zgodę można uzyskać jest procedura 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z obowiązującym studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt, zatwierdzonym 

Uchwałą nr XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2016 roku dla działek 214/1, 

214/2, 214/3 i 215 określono kierunek: tereny docelowej eksploatacji kruszywa (jednostka 

bilansowa studium PE) oraz w części tereny rolnicze, łąki i pastwiska (jednostka bilansowa 

studium R). Istnieje zatem podstawa do określenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczenia terenów na cele przemysłowe związane z wydobyciem 

kruszywa. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2,214/3 i 215 w obrębie 

miejscowości Górsko. 

 
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   
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Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 
15 

Głosów „za” 15 
Głosów „przeciw” 0 
Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

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

uchwałę Nr 42/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 

214/2,214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko,  która stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

 

Ad. 19/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt. 

 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt, poinformowała, 

że cyt.” Droga o numerze ewidencyjnym 131 w miejscowości Przemęt stanowi drogę 

wewnętrzną i jest własnością Gminy Przemęt. Nadanie nazwy ulicy umożliwi przede 

wszystkim ustalenie numeracji porządkowej dla nieruchomości zabudowanej obiektami 

oczyszczalni ścieków w Przemęcie. Nazwa ulicy – Łąkowa – została zaproponowana na 

zebraniu wiejskim  wsi Przemęt. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się 

za uzasadnione.” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt. 

 
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   
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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 

 

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

uchwałę Nr 43/2019 w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt,  

która stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Ad. 20/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. 

 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo, poinformowała, 

że cyt.” Droga o numerach ewidencyjnych 172/1 i 174/9 w miejscowości Starkowo stanowi 

drogę wewnętrzną i jest własnością Gminy Przemęt. Nadanie nazwy  umożliwi ustalenie 

numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych przy tej ulicy. Nazwa ulicy – Majowa 

– została zaproponowana przez Radę Sołecka wsi Starkowo. Wobec powyższego podjęcie 

niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. 
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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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 44/2019 w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo,  

która stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 21/ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika. 

 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie ustanowienia pomnika, poinformowała, że cyt.” Zgodnie z art. 18 ust. 2 

pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. 

podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wznoszenia pomników, stąd konieczność 

przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Przemęt. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika nie 

posiada cech aktu prawa miejscowego, jak również obowiązek jej publikacji  nie wynika z 

przepisów szczególnych. Z inicjatywą posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową wystąpił 

radny powiatowy p. Stanisław Skorupka, a Rada Sołecka wsi Mochy postanowiła zrealizować 
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to przedsięwzięcie. Kamień z tablicą pamiątkową posadowiony zostanie obok pomnika na 

skwerze  przy zbiegu ul. Powstańców Wlkp. z ul. Dębową, na działce nr 492 w obrębie 

ewidencyjnym 0011 - Mochy. Działka ta stanowi własność  Gminy Przemęt. W świetle 

powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. ” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 18 lutego 2019 r. na szóstej sesji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie ustanowienia pomnika. 

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

uchwałę Nr 45/2019 w sprawie ustanowienia pomnika,  która stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. 

 

Ad. 22 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie 

za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Barbara Ścigała poinformowała, że 

przedstawienie sprawozdania wynika wprost z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej i wskazuje, że Kierownik GOPS składa Radzie Gminy sprawozdanie. 

Wszyscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem do którego nie zgłoszono uwag. 

Sprawozdanie stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

Ad. 23 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że wszyscy radni zapoznali się z 

ww. sprawozdaniem na Wspólnych Komisjach. Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Sprawozdanie stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 24/ Wolne głosy, wnioski i informacje.   

 

 Sołtys wsi Przemęt, Jacek Piotrowski zapytał, cyt. Ja mam do Pana Wójta dwie sprawy. 

Przyszła już wiosna. Na zebraniu mówiliśmy, że możemy te studzienki kanalizacyjne 

zapadnięte zacząć pomału naprawiać. Jest jeszcze na Zaborowie jedna do naprawienia, tutaj 

na Kasztanowej i na Opackiej. Następną sprawę mam taką, że rolnicy mówią o Gadzi 

Zaborowskiej, czy można coś zrobić w tym kierunku, żeby te drzewa tam powycinać. Mam 

jeszcze jedną sprawę do Pani Przewodniczącej. Na sesję, każdy może przyjść i my sołtysi 

mamy tutaj swoje miejsce. Mi się nie marzy, aby usiąść koło Pana Wójta. W związku z tym 

proszę, aby jakiś porządek był, a Pan Matejaszek, któryś raz z kolei przesiada się.” Koniec 

cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że Sołtys z Przemętu ma rację i Pan 

Matejaszek powinien siedzieć tam, gdzie sołtysi. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak odpowiedział Panu Sołtysowi z Przemętu w kwestii kratek 

od kanalizacji deszczowych. Drodzy Państwo można zauważyć, że mamy połowę lutego i 

nawrót zimy może być. Jednak jeżeli w ciągu jednego czy dwóch tygodni nie będzie zmian 

pogodowych to napiszemy pismo do Powiatowego Zarządu Dróg, jak i też nasze służby 

zaczną pracować na drogach gminnych. Chciałem dodać do wypowiedzi Pana Z-cy, że jeżeli 

chodzi o działania związane z działaniami Powiatowego Zarządu Dróg tzn. malowanie pasów 

to otrzymaliśmy dzisiaj informację o tym, że będą malowane pasy w Barchlinie i Buczu. 
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Natomiast w Sączkowie będzie utwardzenie pobocza w kierunku Kluczewa. Będziemy 

radnych i sołtysów o tych działaniach informować. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z Gadzią 

Zaborowską to otrzymaliśmy pismo od Pana Starosty, że ta droga jest do skomunalizowania 

przez gminę, są dokumenty u Pana Wojewody. Mamy też zgodę na naprawę, czy też wycinkę 

krzewów. Jeszcze ten problem z przejazdem przez most w Osłoninie. Jest to kwestia tego 

typu, że nie jesteśmy właścicielem tego mostku, bo są nim Wody Polskie. Postaramy się, aby 

krzewy tam wyciąć. Co do trzeciej sprawy nie będę tutaj dyskutował. Decyzja należy do Pani 

Przewodniczącej. 

Sołtys wsi Osłonin, Jadwiga Nowak stwierdziła, że cyt. „ja mam pytanie do Komisji 

Rolnictwa. Jak oceniła most betonowy w Osłoninie i jak on długo w tym stanie może być, bo 

nie chciałabym takiej sytuacji, że przyjdzie lato i rolnicy nie będą mogli po nim przejechać. 

Wiadomo, że jest to miejscowość letniskowa i też chciałabym, żeby to dobrze 

funkcjonowało.” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Jan Rademacher poinformował, że cyt. „Komisja na 

swoim posiedzeniu była w Osłoninie i oglądała ten most. Most ten ulega degradacji, 

przyczółki tam kruszeją. Jest też taka wyrwa u góry na moście. Nie wiadomo czy to jest płyta, 

czy też nie. Czyli nadaje się jakby do likwidacji. Tym bardziej, że jest drugi most, który 

spełnia swoje zadanie. Taka jest nasza opinia na ten temat” Koniec cytatu. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że cyt. „ w miesiącu marcu dojdzie do 

spotkania z Panem Prezesem Wód Polskich. Udamy się wtedy do Osłonina na wizję lokalną z 

komisją. Most ten zostanie wyremontowany, aby nie stanowił zagrożenia. Tak jak Pani Sołtys 

powiedziała jest ta grobla bardzo obciążona. Przejeżdżają przez nią nie tylko nasi mieszkańcy, 

ale też mieszkańcy Gminy Wijewo oraz dużo turystów. Ten temat jest tematem kluczowym w 

tej miejscowości.” Koniec cytatu. 

Radny, Tomasz Maciejewski zadał pytanie cyt.” mam pytanie dotyczące remontu placu zabaw 

w Buczu. Czy ten zakres, który był złożony będzie rozszerzony. Prośba moja oraz Dyrektora 

szkoły w Buczu i szeregu innych osób do kierownictwa Urzędu Gminy Przemęt jest taka, aby 

tak ogłosić ten przetarg, żeby odbył się w okresie wakacyjnym. To jest bardzo istotne dla 

funkcjonowania tej placówki.” Koniec cytatu. 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka poinformował, że cyt. „ mamy to na uwadze, żeby te prace 

budowlane wykonywać w Pałacu i na nim w miesiącach letnich tak, żeby nie przeszkadzało 

dzieciom. Prace będą wykonywane zgodnie z projektem. Tak naprawdę to Wójt podjął 

decyzję o wykonaniu zgodnie z projektem, bo moglibyśmy się ograniczyć tylko do tego co 

było w tym tzw. konkursie, czyli bez tego utwardzenia granitowego na podjeździe i wokół 

nazwijmy to ronda. Będzie robiona całość. Dodatkowo również zleciliśmy doprojektowanie 

do końca tej ścieżki łączącej budynek starej szkoły z gimnazjum. Tutaj następują pewne 

ustalenia, bo Pani Projektant musi pewne rzeczy uzgodnić z naszymi pracownikami i jest 

aktualizowany kosztorys, abyśmy wiedzieli ile nas to zadanie będzie kosztować.” Koniec 

cytatu. 
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Sołtys wsi Sokołowice, Kazimierz Cichoszewski poinformował, że cyt.” że spaceruję sobie 

po wsi i w zeszłym roku obcinaliśmy drzewa. Jest połamana gałąź na wierzchołku drzewa o 

grubości na rzut oka ok. 40 cm. Jak to spadnie to może stać się nieszczęście. To pierwsza 

sprawa. Drugą sprawą jest to, że w tym samym miejscu przepust w drodze, który znajduje się 

od drogi do dna na ok 1,5 m i nie ma tam barierki z obu jej stron. Chodzą tam dzieci i prośba 

o postawienie tam barierek, aby było bezpiecznie.” Koniec cytatu. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak odpowiedział cyt. „ jeżeli chodzi o ten konar to powiadomię 

odpowiednie służby, a jeżeli chodzi o kwestię tej barierki to Pan Z-ca  poprosi Pan Sołtysa na 

rozmowę i ustalicie termin jej postawienia.” Koniec cytatu. 

Sołtys wsi Borek, Magdalena Michałowska poruszyła następujące tematy cyt.” Ja mam 

sprawę tylko nie wiem czy do naszego Pana Wójta, ale mieszkańcy o to proszą. Chodzi o 

drogę w kierunki Wilkowa, to już jest Powiat Grodzisk, ale tam jest pobocze w bardzo 

fatalnym stanie. Nikt w tym kierunku nie robi nic. Tam przejechać w takim okresie roztopów 

mijając się dwa samochody w okolicach od krzyża dom parku to naprawdę graniczy wręcz z 

cudem, żeby nie zrobić jakiegoś wypadku. Powoli zbliża się wiosna i wyjazdy rolników na 

łąki, skąd mieszkańcy Borku korzystają z tej drogi, bo tam ma większość z nich łąki. Czy 

można jakieś pismo wystosować do Gminy Przemęt czy do powiatu grodziskiego, bo wciąż 

obiecują, że będzie ta droga robiona, ale na dzień dzisiejszy to nie ma nawet dobrego 

pobocza, dobrej drogi. Przejeżdżając tamtędy kierowcy ryzykują, że coś im się stanie. Druga 

sprawa jest taka, że roznosząc nakazy płatnicze mieszkańcy zwracają mi uwagę, że rów w 

kierunku na Popowo tj. polna droga jest okropnie zanieczyszczona. Zrobiło się tam można 

powiedzieć wysypisko śmieci. Dzisiaj dostałam odpowiedź, ale ponawiam moją prośbę 

odnośnie dziury w kierunku na Barchlin to już jest droga powiatowa- Powiat Wolsztyn. 

Proszę to w jak najszybszym terminie naprawić. Jest tam też zrobiony przepust, który trzeba 

zabezpieczyć.”. Koniec cytatu. 

Wójt, Janusz Frąckowiak odpowiedział drogę Wilkowo – Borek widział i rzeczywiście jest 

niebezpieczna. Pismo na ten temat zostanie wysłane, aby tę sprawę zasygnalizować. Zapytał 

czy wspomniany rów przebiega z kierunku Popowa do Jeziora Boszkowskiego. Dzisiaj miał 

spotkanie z Kierownikiem Wód Polskich i są czyszczone te dwa rowy, czyli rów w Popowie i 

Kluczewie. Zapytał czy omawiany rów znajduje się przy polach czy przy drodze. 

Sołtys z Borku, Magdalena Michałowska odpowiedziała , że jest to droga polna. 

Wójt, Janusz Frąckowiak poinformował że ten rów zgłosił do Wód Polskich i jeżeli chodzi  

o drogę  do Barchlina też wystosuje pismo do Zarządu Powiatowego Dróg odnośnie 

naprawienia tej wyrwy. 

Radny, Ireneusz Wolniczak poprosił o spotkanie z Dyrektorem Wód Polskich, żeby pokazać 

drzewa, które leżą w Kaszczorze przy moście od kilku lat oraz o konserwację cieku wodnego. 

Ten ciek wody wygląda jak rów.  

Wójt, Janusz Frąckowiak odpowiedział, że zostaną pokazane główne cieki począwszy do 

Kanału Błotnickiego do Kanału Przemęckiego, Struga Kaszczorska  i wiele innych cieków, 
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które znajdują się na naszym terenie. Temat jest dość obszerny. 

Sołtys wsi Starkowo, Adam Czapczynski poinformował, że szkoła w Starkowie posiada od 

kilku lat autobus i jego kierowca zgłosił mu taką sprawę, że wyjeżdżając z drogi Boszkowo 

Stare – Starkowo i z drogi prowadzącej do MARMORINU jest tam utrudniony wyjazd i 

poprosił go o poruszenie tej sprawy i postawienia tam lustra. Jest tam naprawdę trudny 

wyjazd i wyjeżdżając w stronę Starkowa nie widać nadjeżdżającego autobusu ze strony 

Boszkowa. Poprosił również o postawienie lustra 10 m. dalej ze względu na dalsze 

utrudnienia na drodze skrótowej Starkowo – Przemęt. Na tej samej drodze istnieje utrudnienie 

w postaci spływającego na drodze żwiru. Proszę o utwardzenie tej drogi. Mieszka tam jeden 

mieszkaniec, który musiał zasypać utworzony przez spływającą wodę rów, aby wyjechać ze 

swojej posesji. Przeznaczył na to 4 godziny. 

Wójt, Janusz Frąckowiak odpowiedział, że przekazał wraz z Z-cą karty zadań, na których 

sołtysi mieli wpisać zgłoszenia zdarzeń, które powielają się od lat i są do zrobienia. W tym 

zgłoszeniu należy opisać i wyszczególnić zadania, które należy zrealizować w 

poszczególnych miejscowościach. O to nam głownie chodziło. Aktywność Państwa jest 

bardzo zasadna, ale w tej karcie zadań będzie jasno opisane to co jest do zrobienia i co jest 

zasadne i celowe. 

Radny, Jan Rademacher zapytał na jakim etapie jest komunalizacja Rynku jeżeli chodzi po 

Powiat. Istnieje oberwane pobocze na ul. Zaborowskiej. Tam są łatane dziury tłuczniem, ale 

się wybijają. Na Gadzi Zaborowskiej jest uszkodzona barierka, dzieci jeżdżą tam rowerami. 

Jest tam naprawdę niebezpiecznie ponieważ brakuje  części środkowej balustrady.   

Wójt, Janusz Frąckowiak oświadczył, że temat jest mu znany cyt. „Bądźmy realistami. W 

poprzedniej kadencji, gdy byłem Starostą to dokładnie wiedziałem ile jest takich możliwości 

finansowych, aby remontować czy budować całą drogę. Dlatego po rozmowach z osobami, 

które zajmują się budownictwem otrzymałem taką informację o tym w jakim stanie są drogi, 

że takie odcinki pomiędzy Mochami a Nową Wsią, między Perkowem a Przemętem, między 

Olejnicą a Górskiem. Opłakany stan jest drogi pomiędzy Osłoninem a Olejnicą. Droga ginie, 

są wyrwy na poboczach po 2 m. Omówił zły stan dróg również w Przemęcie, Buczu, 

Sączkowie. Napiszemy pismo do Zarządu Dróg oraz do Zarządu Powiatu o podjęcie działań 

związanych właśnie z ww. odcinkami dróg.” Koniec cytatu. 

Sołtys wsi Popowo Stare, Jan Haremza poprosił o zgłoszenie udrożnienia rowu w naszej 

miejscowości, na spotkaniu z Wodami Polskimi. Woda spływa z niego do Jeziora 

Trzebnickiego. 8 lat temu mieszkańcy swoim sposobem udrożnili  wszystkie rowy w 90%. 

Poprosił o niezapominanie udrożnienia rowu. Zgłosił również dewastację znaku drogowego i 

poprosił o jego naprawę. 

Wójt, Janusz Frąckowiak odpowiedział, że sprawa znaku drogowego zostanie wyjaśniona. 

Natomiast jeżeli chodzi o rów to otrzymał informację, że ma zostać czyszczony. 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odczytał pismo ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie 

dotyczące wykluczenia z budżetu zadań, które były przewidziane dla Gminy Przemęt o 
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następującej treści: cyt. „Odpowiadając na pismo  z dnia 28 .01.2019 roku, informujemy, że 

Rada Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 31.01.2019 roku uchwaliła nowy budżet. Niestety z 

uwagi na konieczność przeznaczenia znacznych środków finansowych na dokończenie 

rozpoczętych już prac remontowych, na oddziale ginekologiczno – położniczym w SPZOZ 

Wolsztyn, Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego zmuszony był podjąć decyzję o wykreśleniu z 

projektu budżetu części następujących zadań: 

1. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 382OP w Nowej Wsi” – 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego rozważy możliwość wykonania tego zadania w terminie 

późniejszym. 

2. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 382OP w Perkowie” – 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego rozważy możliwość wykonania tego zadania w terminie 

późniejszym. 

3. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 382OP Popowo Stare – 

Barchlin” – Niewątpliwie budowa każdej ścieżki rowerowej zwiększa bezpieczeństwo 

pieszych oraz rowerzystów. Jednak z uwagi na znaczną ilość zaprojektowanych już lub 

będących w fazie projektowania ścieżek i chodników na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, 

nie będziemy w najbliższym czasie dysponowali środkami finansowymi, które pozwolą 

na realizację kolejnych inwestycji tego rodzaju. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego rozważy 

ponownie możliwość wykonania tego zadania, po ustaleniu z Gminą Przemęt priorytetów 

inwestycyjnych. 

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w Wieleniu” – zadanie jest dopiero na 

wstępnym etapie projektowania. Zakończenie prac projektowych przy sprzyjających 

okolicznościach będzie możliwe jesienią 2019 roku. Dopiero wówczas znana będzie 

wartość inwestycji i będzie można podejmować kroki zmierzające do wykonania tego 

zadania. Niewątpliwie będziemy próbowali pozyskać dofinansowanie na realizację tego 

zadania, ze względu na przewidywane bardzo wysokie koszty realizacyjne. 

5. „Zakup radarowych mierników prędkości” – Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego nie znalazł 

środków na realizację tego zakupu.  

Bardzo dziękuję za deklarację współfinansowania ww. zadań. W przypadku podjęcia działań 

zmierzających do ich realizacji będziemy Państwa informować, w celu ustalenia warunków 

wsparcia ze strony Gminy Przemęt.” Koniec cytatu. 

Mieszkaniec Sączkowa poinformował, że cyt. „Przewodnicząca Rady Gminy, Elżbieto Wita, 

Wójcie, Januszu Frąckowiaku. Szczególne podziękowania za zorganizowanie 6 stycznia 

uroczystości z okazji 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego. Ubolewam nad tym, że nie 

było Sztandaru Kompanii Przemęckiej co się dotyczy sołtysa wsi Przemęt, który ten sztandar 

przekazał do Leszna. Taka uroczystość jak 100 lecie czy 800 lecie to tutaj ten sztandar jest 

potrzebny i Panie Wójcie zrobimy wszystko, aby go odzyskać. Jest taka możliwość, ale przy 

Twojej pomocy. Należy się podziękowanie Prezesowi Spółki Komunalnej i jego 

pracownikom za wystrój ulic Przemętu. Panie Wójcie droga Zaborowo – Błocko jest 
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zniszczona, ponieważ jadą po niej ciężkie samochody. Proszę o przekazanie tej sprawy do 

Starostwa.” Koniec cytatu. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak podziękował za udział mieszkańca Sączkowa w 

uroczystości 100 lecia i poinformował, że taka pamiętna chwila zostanie długo w naszej 

pamięci. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita podziękowała swoim Radnym Pani Joannie 

Koziołek, Panu Tomaszowi Maciejewskiemu, Panu Gracjanowi Kicinskiemu, Panu Janowi 

Rademacher oraz Paniom Joannie Karkowskiej i Irenie Mikołajczak, którzy reprezentowali 

nas na XX Spartakiadzie Zimowej. Zachęcała sołtysów, aby też takie ekipy wysyłali. 

Pokazała puchar, który otrzymała drużyna. Poinformowała, że nasza gmina była jedynym 

samorządem, który przyjechał na Spartakiadę. Odbyła się ona w sobotę. Grupa wzięła udział 

w różnych konkursach i była miła, sympatyczna atmosfera, a z Powiatu było tylko jedno 

Sołectwo Żodyń, trzy kluby sportowe i my jako samorząd. Zachęciła innych, bo naprawdę 

warto w takich turniejach brać udział, by spotkać się z innymi samorządowcami. 

Ad.25/ Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

 

W tym punkcie obrad nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad.26/ Zamknięcie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita 

ogłosiła o godz. 17
20

 zamknięcie obrad szóstej sesji Rady Gminy Przemęt  

i podziękowała wszystkim za udział w obradach. 

 

                   Przewodniczący 

                      Rady Gminy 

Sporządziła: 

Danuta Słodnik                    Elżbieta Wita 


