
Protokół Nr 1/18  

z sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 22 listopada 2018 roku  

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie. 

 

Listy obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowią kolejno załączniki  

nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

Przyjęty porządek obrad pierwszej sesji: 

1. Otwarcie 

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Przemęt. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Przemęt do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego 

Rady Gminy Przemęt. 

10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Przemęt. 

11. Wolne głosy, informacje i wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Pkt 1/ Otwarcie 

Radny Stefan Napierała najstarszy wiekiem radny poinformował, że cyt. „zgodnie z 

artykułem 20 ustęp  2c  ustawy o samorządzie gminnym, otwieram obrady pierwszej sesji 

Rady Gminy Przemęt w VIII kadencji 2018 – 2023. Jako najstarszy wiekiem radny, mam 

zaszczyt otwierać obrady nowo wybranej Rady Gminy Przemęt zwołanej przez Komisarza 

Wyborczego w Poznaniu II. Serdecznie witam wszystkich radnych, Wójta elekta Pana 

Janusza Frąckowiaka oraz gości: Pana Krzysztofa Błaszczyka Wicekuratora Oświaty, Pana 

Jacka Skrobisza Starostę Powiatu Wolsztyńskiego, Pana Mariusza Silskiego Wicestarostę 

Powiatu Wolsztyńskiego, Pana Andrzeja Wita, byłego Przewodniczącego Rady Powiatu 

Wolsztyńskiego, Radnych  Powiatowych: Pana Stanisława Skorupkę, i Pana Waldemara 

Kalitka, Dyrektorów Szkół, Dyrektorów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych, 
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Kierowników Referatów, Prezesa Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 

Przemęcie. Witam  Państwa sołtysów, prasę oraz wszystkich obecnych gości na dzisiejszej 

sesji.” Koniec cytatu.  

 

Pkt 2/ Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Przemęt. 

Radny Senior, Stefan Napierała poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej  

w Przemęcie, Panią Joannę Karkowską oraz jej Zastępcę, Pana Piotra Szudrę w Przemęcie  

o wręczenie Panu Januszowi Frąckowiakowi zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta 

Gminy Przemęt. Wręczając zaświadczenie nowo wybranemu Wójtowi Gminy Przemęt 

Przewodnicząca poinformowała, że cyt. „Szanowni Państwo, Panie Wójcie, radni. Na 

początku chciałabym skorzystać z możliwości przekazania Państwu gratulacji oraz na nową 

kadencję życzyć owocnej współpracy na ten okres pięcioletni. Dziękuję również całej 

Gminnej Komisji wyborczej, swoim członkom, jak również komisjom obwodowym za pracę, 

którą włożyli w przeprowadzenie tych wyborów. Również chcę podziękować osobom, które 

obsługiwały te wybory. Moim zdaniem te wybory nie były najłatwiejsze.” Koniec cytatu. 

Przewodnicząca wręczyła zaświadczenie Panu Januszowi Frąckowiakowi o jego wyborze na 

stanowisko Wójta Gminy Przemęt. 

 

Radny Senior, Stefan Napierała poinformował, że cyt.” przedstawicielom Gminnej Komisji 

Wyborczej bardzo serdecznie dziękuję. Panu Wójtowi składam serdeczne gratulacje i życzę 

realizacji śmiałego, bogatego programu wyborczego. Mam nadzieję, że jako drużyna 

będziemy Pana wspomagać.” Koniec cytatu.  

 

Pkt 3/  Złożenie ślubowania przez radnych. 

Radny Senior, Stefan Napierała poinformował, że: cyt.„ Wysoka Rado! Przed przystąpieniem 

do wykonania mandatu radnego, zgodnie z wymogiem artykułu 23a ustęp 1  ustawy o 

samorządzie gminnym, każdy radny jest zobowiązany złożyć ślubowanie. Po odczytaniu roty  

każdy z radnych, po wywołaniu jego nazwiska, na stojąco wypowiada  słowo „ślubuję” i jeśli 

jest taka wola może dodać  - „Tak mi dopomóż Bóg”. Po odczytaniu roty ślubowania zgodnej  

z art. 23a ust. 1, po wywołaniu jego nazwiska, każdy radny na stojąco wypowiada słowo 

„ślubuję” i jeśli jest taka jego wola może dodać – „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę wszystkich 

o powstanie:  „Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej, ślubuję  
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uroczyście obowiązki  radnego sprawować  godnie, rzetelnie  i  uczciwie, mając  

na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Koniec cytatu. 

Następnie radni dokonali aktu ślubowania wg listy obecności. 

Radny Senior, Stefan Napierała poinformował, że cyt. „Stwierdzam, że wszyscy radni 

złożyli ślubowanie. Życzę wszystkim, aby praca na rzecz rozwoju naszej gminy i dla dobra 

jej mieszkańców przyniosła nam wiele satysfakcji i radości z pełnionych funkcji.” Koniec 

cytatu. 

 

Pkt 4/ Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Radny Senior, Stefan Napierała stwierdził, że  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi  

100% ustawowego składu Rady Gminy Przemęt. 

 

Pkt 5/ Przedstawienie porządku obrad sesji. 

Radny Senior Stefan Napierała odczytał porządek obrad pierwszej sesji: 

1. Otwarcie 

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Przemęt. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przemęt 

do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego Rady 

Gminy Przemęt. 

10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Przemęt. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków oraz Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy 

Przemęt. 

14. Wolne głosy, informacje i wnioski. 

15. Zakończenie obrad. 

Zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad?   

Radny Senior, Stefan Napierała zgłosił prośbę o wycofanie z porządku obrad trzech punktów 

11,12,13. Punkt 11 dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków  

oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt. Punkt 12 dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie wyboru członków oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Przemęt. Natomiast punkt 13 dotyczy podjęcia uchwały w sprawie 

wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. Komisje pracują  

nad tworzeniem swoich składów i w związku z tym zasadne jest wycofanie ww. punktów  

z porządku obrad.  

Poddał pod głosowanie wykreślenie w porządku obrad punktów 11, 12, 13 i stwierdził, że 

zmiana porządku obrad następuje bezwzględną większością głosów. Przystąpił do głosowania 

imiennego i zapytał cyt. „Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad zgodnie z 

ww. wnioskiem, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał.” Koniec cytatu. 

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 22 listopada 2018 r. na pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktów 11,12 i 13 dotyczących: pkt 11 -  dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie wyboru członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Przemęt. 12 punkt dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków oraz 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. Natomiast 13 

punkt dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyboru składów osobowych 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   



5 

 

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 

 

W związku z tym poinformował, że porządek obrad został zmieniony poprzez wykreślenie 

punktów 11,12, 13  natomiast pozostałe punkty przesuwają się i wygląda on następująco: 

1. Otwarcie 

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Przemęt. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Przemęt do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego 

Rady Gminy Przemęt. 

10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Przemęt. 

11. Wolne głosy, informacje i wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Pięć punktów porządku obrad zostało już zrealizowanych więc przechodzimy do punktu 6. 
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Pkt  6/ Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań. 

Radny Senior, Stefan Napierała poinformował, że w celu przeprowadzenia wyborów 

przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy w głosowaniu tajnym musimy  

powołać  Komisję Skrutacyjną.  Proponuję, aby powołać  3- osobową Komisję Skrutacyjną. 

W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: 

Radny Piotr Kokornaczyk zgłosił kandydaturę radnej, Joanny Koziołek. 

Radna Joanna Koziołek wyraziła zgodę. 

Radny Szymon Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnej Moniki Maćkowiak. 

Radna Monika Maćkowiak wyraziła zgodę. 

Radna Justyna Klecha zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Maciejewskiego. 

Radny Tomasz Maciejewski wyraził zgodę. 

Radny Senior, Stefan Napierała - poddaję pod głosowanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej. Przystępujemy do głosowania imiennego.  

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 22 listopada 2018 r. na pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie wyboru kandydata do Komisji Skrutacyjnej - radnej Joanny Koziołek 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący się” 
obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x  x   
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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 

 

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 22 listopada 2018 r. na pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie wyboru kandydata do Komisji Skrutacyjnej - radnej Moniki Maćkowiak 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos Głos Głos 
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obecny nieobecny „za” „przeciw” „wstrzymujący się” 

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 

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 22 listopada 2018 r. na pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie wyboru kandydata do Komisji Skrutacyjnej – radnego Tomasza Maciejewskiego 
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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 

 

Stwierdzam, że Komisja Skrutacyjna została wybrana w składzie:  
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1. Joanna Koziołek 

2. Tomasz Maciejewski 

3. Monika Maćkowiak 

 

Proszę, aby członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali z pośród siebie Przewodniczącego 

Komisji. 

Członkowie Komisji wybrali na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radnego Tomasza 

Maciejewskiego, natomiast członkami Komisji zostały radne: Joanna Koziołek oraz Monika 

Maćkowiak. 

 

Pkt 7/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. 

Radny Senior, Stefan Napierała poinformował, że w kolejnym punkcie obrad mamy dokonać 

wyboru przewodniczącego  rady gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego rady bezwzględną 

większością głosów, w głosowaniu tajnym. Poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Radna, Joanna Koziołek zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Wita na Przewodniczącego 

Rady Gminy Przemęt. Zgłoszenie uzasadniła tym, że Pani Elżbieta Wita jest radną 3 kadencji, 

bardzo aktywną działaczką w swoim środowisku. Od wielu lat też uczestniczy w pracach 

różnych komisji, na terenie naszej gminy. Dała się poznać jako rzetelny, solidny człowiek. 

Myślę, że ta funkcja jest dla niej. 

Radna, Elżbieta Wita wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Senior, Stefan Napierała zapytał czy jeszcze ktoś z Państwa radnych będzie zgłaszał 

kandydatów na przewodniczącego rady?  

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Radny Senior, Stefan Napierała przedstawił sposób głosowania w sprawie wyboru 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy: 
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Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera  

ze swego grona przewodniczącego i 1 – 3 wiceprzewodniczących rady gminy  

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

 

- W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych 

pieczęcią Rady Gminy Przemęt, z dopiskiem „Karta do głosowania w wyborach  

na Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt” oraz „Karta do głosowania  

w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt” 

 

- za karty nieważne uznaje się karty – inne niż urzędowo ustalone  

lub nieopatrzone pieczęcią RADY GMINY PRZEMĘT 

 

- art. 5 ust. 12 Kodeksu wyborczego – znak „x” – rozumie się przez to co najmniej dwie linie, 

które przecinają się w obrębie kratki. 

 

1. Ustala się sposób głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt: 

- radni dokonują wyboru przez postawienie jednego znaku „x” w kratce   

pod nazwiskiem jednego kandydata. 

 

- za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania: 

 postawił znak „x” pod nazwiskiem więcej niż jednego kandydata; 

 nie postawił znaku „x” pod nazwiskiem żadnego kandydata. 

 

2. Ustala się sposób głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt: 

- radni dokonują wyboru przez postawienie jednego znaku „x” w kratce   

pod dwoma nazwiskami kandydatów. 

 

- za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania: 

 postawił znak „x” pod nazwiskiem więcej niż dwóch kandydatów; 

 nie postawił znaku „x” pod nazwiskiem żadnego kandydata. 

 

- za wybranego uważa się  kandydata, który otrzymał  bezwzględną większość głosów,  

 

- głosowanie przeprowadza się w/g listy obecności.  Członek Komisji Skrutacyjnej wyczytuje 

nazwisko radnego, który podchodzi do wyznaczonego miejsca (mównicy) otrzymuje kartę  

do głosowania i stawia znak „X” w wybranej kratce,  a następnie wrzuca głos do urny  

w obecności Komisji Skrutacyjnej. 

 

- po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół  

z przeprowadzonego głosowania. 
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Radny Senior, Stefan Napierała  - poddaję pod głosowanie przedstawiony sposób.  

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 22 listopada 2018 r. na pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

dotycząca sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy. 

 

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 

 

 

Radny Senior, Stefan Napierała ogłosił  10-minutową przerwę, aby Komisja Skrutacyjna 

przygotowała kartki do tajnego głosowania, w celu przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. 

Po przerwie. 

Radny Senior, Stefan Napierała - wznawiam obrady sesji i proszę Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o objaśnienie sposobu głosowania i przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Tomasz Maciejewski objaśnił sposób głosowania  

na Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt cyt: 

„- radni dokonują wyboru przez postawienie jednego znaku „x” w kratce   

pod nazwiskiem jednego kandydata. 

- za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania: 

 postawił znak „x” pod nazwiskiem więcej niż jednego kandydata; 

 nie postawił znaku „x” pod nazwiskiem żadnego kandydata.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Tomasz Maciejewski odczytywał z listy obecności 

nazwiska radnych, którzy kolejno podchodząc do mównicy otrzymywali kartkę  

do głosowania, stawiali znak „x” w wybranej kratce i wrzucali je do urny. 

 

Radny Senior, Stefan Napierała ogłosił 10-minutową przerwę w obradach podczas, której 

Komisja Skrutacyjna dokona obliczeń i sporządzi protokół z głosowania. 

 

Po przerwie. 

 

Radny Senior, Stefan Napierała wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Tomasz Maciejewski odczytał protokół sporządzony 

przez Komisję Skrutacyjną z przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Rady 

Gminy Przemęt, który stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.  
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Przewodniczącym Rady Gminy Przemęt wybrana została radna Elżbieta Wita, na którą głos 

oddało 15 radnych. 

 

Radny Senior, Stefan Napierała – odczytał uchwałę nr 1/2018 Rady Gminy Przemęt  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt, która stanowi zał. nr 5  

do niniejszego protokołu. 

 

Radny Senior, Stefan Napierała poinformował, że cyt. ”dziękuję radnym za cierpliwość i 

życzę dalszych owocnych obrad, Szanownym gościom również, a Pani Przewodniczącej 

bardzo serdecznie gratuluję tej trudnej funkcji, ale myślę, że Pani jako taka bystra kobieta da 

sobie radę świetnie. Gratuluję i zapraszam do prowadzenia dalszej części obrad.” Koniec 

cytatu 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt, Elżbieta Wita podziękowała koleżankom i kolegom  

za wybór i zaufanie. Natomiast radnemu seniorowi Stefanowi Napierała za prowadzenie 

obrad. 

Pkt 8/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że cyt. „zgodnie z kolejnym 

punktem porządku obrad teraz mamy dokonać wyboru dwóch wiceprzewodniczących, 

również w głosowaniu tajnym. Ustawa  samorządowa w tym przypadku  również wymaga 

głosowania tajnego i uzyskania bezwzględnej większości głosów.” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poprosiła o zgłaszanie kandydatów  

na wiceprzewodniczących rady gminy. 

Radny Piotr Kokornaczyk zgłosił kandydaturę radnego Jana Rademachera. Zgłoszenie 

uzasadnił tym, że radny Jan Rademacher od 16 lat jest w Radzie Gminy Przemęt. Pełnił 

funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i był wiceprzewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej. Też jest przedstawicielem Związku Międzygminnego OBRA. W tej sytuacji 

właśnie jest dobrym kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Radny Jan Rademacher wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Stefan Napierała zgłosił kandydaturę radnej Hanny Dobijata. Przedstawiając 

kandydaturę Hanny Dobijata uzasadnił tym, że Pani Hanna jest księgową w prywatnej firmie 

zajmującą się produkcją mebli i nie tylko. Pani Hanna posiada wyższe wykształcenie.  

Jest magistrem administracji samorządowej. Jest osobą odpowiedzialną i przekonany jestem,  

że z obowiązku wiceprzewodniczącego wywiąże się w sposób znakomity. 

Radna Hanna Dobijata wyraziła zgodę na kandydowanie. 
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Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie 

kartek do głosowania i ogłaszam 5- minutową przerwę. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita wznowiła obrady  i poprosiła Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej  o przedstawienie sposobu głosowania  na Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy a następnie proszę Komisję o przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Tomasz Maciejewski objaśnił sposób głosowania  

na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt cyt.: 

„- radni dokonują wyboru przez postawienie jednego znaku „x” w kratce   

pod dwoma nazwiskami kandydatów. 

- za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania: 

 postawił znak „x” pod nazwiskiem więcej niż dwóch kandydatów; 

 nie postawił znaku „x” pod nazwiskiem żadnego kandydata.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Tomasz Maciejewski odczytywał z listy obecności 

nazwiska radnych, którzy kolejno podchodząc do mównicy otrzymywali kartkę  

do głosowania, stawiali znak „x” w wybranych kratkach i wrzucali je do urny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita ogłosił 5 minutową przerwę w obradach 

podczas, której Komisja Skrutacyjna dokona obliczeń i sporządzi protokół z głosowania. 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita wznowiła obrady  i poprosiła Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej  o odczytanie protokołu  z przeprowadzonego  głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Tomasz Maciejewski odczytał protokół sporządzony 

przez Komisję Skrutacyjną z przeprowadzonego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Przemęt, który stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Przemęt wybrani zostali: radny Jan Rademacher,  

na którego głos oddało 15 radnych oraz radna Hanna Dobijata na którą głosowało 14 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita pogratulowała wyboru i zaprosila 

Wiceprzewodniczących  do zajęcia miejsc obok.  

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita odczytała uchwałę nr 2/2018 Rady Gminy 

Przemęt w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przemęt, która stanowi 

zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zapytała czy któryś z Wiceprzewodniczących 

chce zabrać głos?  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Rademacher bardzo serdecznie podziękował  

wszystkim radnym za oddanie głosów i za zaufanie którym go obdarzyli. Stwierdził, że 

postara się go nie zwieść. Dziękuję. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Hanna Dobijata poinformowała, że cyt. „ ja również tak 

jak mój przedmówca bardzo Państwu dziękuję za oddanie głosu i zrobię wszystko, żeby nie 

zawieść zaufania, które rada pokłada we mnie. Dziękuję bardzo.” Koniec cytatu. 

Ad. 9/  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Przemęt do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego Rady 

Gminy Przemęt. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że cyt.” aby Przewodniczący 

Rady Gminy mógł korzystać tzw. z delegacji na wyjazd służbowy  zgodnie z prawem 

wymagane jest podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Przemęt do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych w stosunku  

do Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt.” Koniec cytatu.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita odczytała przygotowany projekt 

uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przemęt  

do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy 

Przemęt. Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Poddaję pod głosowanie 

ww. projekt uchwały. Kto z  Pań i Panów radnych jest za  przyjęciem uchwały? Kto jest 

przeciw? Kto się wstrzymał? 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 22 listopada 2018 r. na pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

dotycząca projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Przemęt do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego 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   
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4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

6. Piotr Kokornaczyk x  x   

7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x  x   

9. Monika Maćkowiak x  x   

10. Stefan Napierała x  x   

11. Jan Rademacher x  x   

12. Elżbieta Wita x  x   

13. Łukasz Wojciechowski x  x   

14. Szymon Wojciechowski x  x   

15. Ireneusz Wolniczak x  x   

 

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 15 

Głosów „za” 15 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 3/2018 Rady Gminy 

Przemęt w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przemęt  

do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącego Rady 

Gminy Przemęt, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 Ad. 10/ Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Przemęt. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita - zgodnie z art. 29a  ust. 1  ustawy  

o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje  

z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. W związku z tym poproszę Pana Janusza 

Frąckowiaka o powstanie i powtarzanie za mną treści ślubowania: 
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„Obejmując urząd wójta Gminy Przemęt, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  

i pomyślności mieszkańców gminy Przemęt. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita - stwierdzam, że ślubowanie zostało złożone  

w obecności Rady Gminy przez Pana Janusza Frąckowiaka, który z dniem dzisiejszym 

obejmuje urząd Wójta Gminy Przemęt na  kadencję 2018 – 2023.   

Ad. 11 / Wolne głosy, informacje i wnioski. 

 

Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak poinformował, że cyt. „Pani Przewodnicząca, 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy goście, koledzy i przyjaciele pozwólcie, że w 

pierwszej kolejności podziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Przemęt, którzy wzięli 

udział w wyborach 21 października i tych, którzy głosowali na mnie i tych co na innych, ale 

moi drodzy gmina jest jedna. Dlatego jak i nasi radni tak i ja jestem Wójtem całej gminy. Moi 

drodzy bardzo się cieszę i tutaj jestem bardzo wdzięczny, że tak liczna grupa osób dzisiaj 

przybyła na tę sesję. Widzę, że tutaj mamy wsparcie jak i z Urzędu Wojewody, czyli jest Pan 

Wicekurator, są radni powiatowi, był Pan Starosta Jacek Skrobisz, ale zostaje Pan 

Wicestarosta Mariusz Silski tutaj, aby pokazać to, że stawiamy i będziemy stawiali to co 

powiedziałem i mówiłem podczas kampanii wyborczej – zgoda buduje, niezgoda rujnuje – 

będziemy stawiali na współpracę i na działanie z wszystkimi samorządami z mieszkańcami i 

tutaj kieruję słowa głównie do radnych, bo widząc właśnie te osoby, które tutaj będą 

decydowały o tym co ma być w Gminie Przemęt robione na pewno będę z Wami 

współpracował i liczył na współpracę. Będziemy mieli wiele czasu do różnego rodzaju 

dyskusji, przedstawiania różnych spraw. Mam na względzie oczywiście sołtysów. Moi drodzy 

to wy jesteście tymi pierwszymi osobami, które będą współpracowały i mówiły co jest 

potrzebne. Jesteście delegatami mieszkańców tych miejscowości. Patrzę na Dyrektorów Szkół 

i Przedszkoli z którymi nie ukrywam dobrze się znam, są to fachowcy i dlatego też sądzę, że 

akurat ten dział będzie do różnych rozmów i negocjacji. Tak samo patrzę też na kierowników 

wydziałów i dyrektorów jednostek jak i Pana Prezesa. Moi drodzy stawiając na to, aby Gmina 

Przemęt coraz to bardziej rozwijała się, bo rozwija się od połowy lat 70 – tych, bo powstając z 

dwóch gmin – Gminy Bucz i Gminy Mochy – Przemęt pokazuje to, że tu pracują, mieszkają i 

żyją wspaniali ludzie. Moi drodzy postaram się nie zwieść Waszego zaufania. Stawiam 

przede wszystkim w pierwszej kolejności na dobro mieszkańców tejże gminy. Drodzy 

Państwo dziękuję jeszcze raz za zaufanie. Na pewno będziemy spotykali się nie od święta 

tylko w różnych sprawach zawodowych czy też inwestycyjnych. Na pewno możecie Państwo 

przychodzić do mnie ze sprawami różnego rodzaju. Liczę na Waszą pomoc, wsparcie, 

wyrozumiałość. Kieruję te słowa też do radnych powiatowych, do byłego Przewodniczącego 

Rady Powiatu Pana Andrzeja Wita, do Pana Stasia Skorupki, do Pana Waldka Kalitki, do Pani 

Doroty Gorzelniak, do Pana radnego z Wielenia Pana Gocłowskiego. To są radni, którzy są  

z naszego terenu. Musimy wspólnie razem budować. Tym bardziej cieszę się, że od 16 lat 

mamy też przedstawiciela w Sejmiku Województwa. Jest nim właśnie Pan Krzysztof 

Błaszczyk. Cóż więcej żądać. Tylko zakasać rękawy i do pracy. Zostawiając Powiat Drodzy 
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Państwo z dobrym wynikiem finansowym i mówiąc tak wprost jako Wasz mieszkaniec, Wasz 

obecny Wójt stanąłem na stanowisku, aby budować szpital, co jest największą inwestycją  

w powiecie. Dzisiaj włodarze powiatu mają już może też problemy, ale ten poważny problem, 

który ciążył od 16 lat został zażegnany. Dlatego sądzę, że współpraca między powiatem,  

a gminą i gminami Wolsztyn i Siedlec będzie taka jaką zapoczątkowałem, będąc starostą  

za co też Wam bardzo dziękuję”. Koniec cytatu. 

Wicestarosta Wolsztyński, Mariusz Silski poinformował, że cyt.„ Szanowni Państwo. Ja tutaj 

dzisiaj występuję właściwie w podwójnej roli. Zakładałem, że to będzie tylko rola pojedyncza 

dlatego, że Pan Starosta już wyszedł i poprosił, abym pełnił obowiązki Wicestarosty. Może o 

tym za chwilę. Chciałbym tak na dobrą sprawę się z Państwem pożegnać, bo to jest moja 

ostatnia wizyta w Urzędzie jako Zastępcy Wójta. Chcę podziękować za te 16 lat. Jak tutaj 

przychodziłem nie miałem pojęcia czym się będę zajmował i że będzie to trwało 16 lat. 

Bardzo Państwu za te 16 lat dziękuję. Starałem się przez te wszystkie lata wobec Państwa być 

uczciwym i w miarę możliwości Państwu pomagać. Państwo sami ocenicie, jak mi to 

wychodziło. Starałem się robić co w mojej mocy, żeby rozwijać Gminę Przemęt. Tak się 

złożyło, że coś się kończy, coś się zaczyna. Jak Państwo wiecie we wtorek zostałem wybrany 

na Wicestarostę i teraz trochę moje priorytety się zmienią, bo będę starał się działać na rzecz 

całego powiatu, a nie tylko Gminy Przemęt. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przepraszam za 

wszystko co ewentualnie źle zrobiłem wobec Państwa i chcę na koniec pogratulować 

wszystkim radnym. Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia, owocnej pracy. Te same słowa 

kieruję do Pana Wójta Janusza Frąckowiaka – zdrowia, siły i sukcesów. Tego też Państwu 

życzę. Prośba jeszcze moja ostatnia, żebyście Państwo wspólnie pracowali, bez względu na 

to, czy to jest PSL, Nasza Gmina czy Porozumienie. Tak jak Pan Wójt powiedział – zgoda 

buduje, niezgoda rujnuje. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. Pozwolę sobie złożyć na ręce 

Pani Przewodniczącej kwiaty z gratulacjami wyboru do Prezydium. Pani Karolina złoży w 

imieniu moim, pracowników, kierowników również kwiaty Panu Wójtowi. Natomiast chcę 

jeszcze powiedzieć, że te słowa, które do Państwa kieruję, mówię o życzeniach szczególnie  

i podziękowaniach to są słowa również, które kieruję do Państwa, a Pani Wójt ze względu  

na to, że nie może dzisiaj u Państwa być, bo jest chora. Życzę Państwu dużo sukcesów, 

zadowolenia z pracy, którą Państwo wykonujecie w imieniu Starosty Pana Jacka Skrobisza  

i w imieniu własnym już jako Wicestarosty.” Koniec cytatu. 

 

Wicekurator, Krzysztof Błaszczyk poinformował, że cyt. „Szanowni Państwo wszyscy wg 

pełnionych funkcji i piastowanych godności. Chciałem po pierwsze pogratulować 

ukonstytuowania się Prezydium rady czyli wszystkim Państwu Przewodniczącym, 

pogratulować władzy wykonawczej w postaci i w osobie Pana Wójta, który wszystkie 

Państwa uchwały, decyzje będzie starał się zrealizować. Proszę Państwa ja dlatego tutaj 

chciałem być, bo tak jak Pan Wójt wspominał Powiat Wolsztyński  po 20 latach nawet jak 

mówił Pan Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Wita na radnego z Powiatu 

Wolsztyńskiego, radnego z Sejmiku Wojewódzkiego i chciałem to mocno podkreślić i 

podziękować Państwu, bo w te moje głosy poparcia, wiem o tym znaczący wkład wniosła 

Gmina Przemęt i wyborcy Gminy Przemęt. Tym bardziej jestem zobowiązany do pracy na 
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rzecz Powiatu Wolsztyńskiego, ja nie przyjmuję do wiadomości, że ten Powiat nie jest 

scalony, on już dawno się scalił, a to, że Państwo mają osobę z Obry czyli Gminy Wolsztyn 

poparliście to jest tego najlepszy przykład. Ja mówiłem już wcześniej, jestem otwarty na 

współpracę jako radny sejmiku zaprzysiężony jutro o godz. 12
00

 i jestem zdecydowany  

działać na rzecz województwa, społeczności województwa, powiatu, a szczególnie Powiatu 

Wolsztyńskiego. Wszystkiego dobrego. Gratuluję pięknego rozwoju dla Gminy Przemęt i 

pięknego rozwoju dla Powiatu Wolsztyńskiego. Dziękuję serdecznie i gratuluję.” Koniec 

cytatu. 

 

Pan Andrzej Wita poinformował, że cyt. „ Pani Przewodnicząca, Szanowne Prezydium, Panie 

Starosto. Miałbym w stosunku do siebie, moich znajomych ogromne wyrzuty sumienia, 

gdybym w tym miejscu nie zabrał głosu. W tym miejscu, które obdarzam ogromnym 

szacunkiem, w tym miejscu, gdzie ponad 60 lat wstecz dane mi było przyjść na świat i 

rozpocząć swoją działalność i gratuluję Pani Przewodniczącej funkcji Przewodniczącej Rady 

Gminy w Przemęcie, całemu Prezydium i jeszcze raz Panu Wójtowi i drodzy Państwo jeszcze 

jednej rzeczy gratuluję. Daliście  dzisiaj w trakcie głosowania przykład, że jesteście jednością, 

że nikt tutaj nie robi zamieszania i utrzymajcie to w taki sposób. Drodzy Państwo  są słowa, 

których głębi człowiek i słuchający i wypowiadający nie pojmie. Są słowa i czyny, które bolą, 

które tną jak skalpel. Są słowa, których nigdy i czyny, które nigdy nie wolno wypowiedzieć i 

czynić. Na całą pięcioletnią kadencję były Przewodniczący Rady Powiatu i zawsze związany 

jest z Gminą Przemęt życzy wszystkiego najlepszego i pełnych sukcesów w pracy na rzecz 

Gminy Przemęt. Dziękuję.” Koniec cytatu. 

 

Mieszkaniec Sączkowa poinformował, że cyt. ”Seniorzy, Stefanie Napierała, Pani 

Przewodnicząca, radni i Szanowny Panie Wójcie. Jestem niezadowolony z Pańskiego wyboru, 

ponieważ Pan wie ile starań było odnośnie tej ścieżki rowerowej, pieszej z Przemętu do 

Barchlina. Jako Starosta nie wykazałeś ani Poprzednia Pani Wójt akt dobrej woli i to Wam 

zarzucam. Myślałem, że na 100 – lecie Niepodległości jednak ta ścieżka będzie. Radzę Ci 

brać się za robotę od zaraz, prosto jak to się mówi z „kopyta”, bo będziemy niezadowoleni z 

Ciebie.” Koniec cytatu. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że cyt. „dziękuję tutaj mieszkańcowi 

Sączkowa za te rady. Decyzja należała do mieszkańców gminy kto i ile miał głosów i wygrał 

w wyborach. Jeżeli zależałoby to od Pana to wiem już o co chodzi, ale jest to przykład tutaj 

na tej sali właśnie największego słowa taka jest demokracja, bo widzi Pan – został Pan 

dopuszczony do głosu. Także każdy może zabrać głos, każdy może powiedzieć to o czym 

myśli. Jeżeli by Pani Przewodnicząca oddałaby głos to świadczy o naszej demokracji, o 

naszym rozsądku mówiącym o tym, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Czekam na Pana 

propozycje, działanie też nie ukrywam, że myślę, że Pan jako osoba, która posiada 

doświadczenie będzie tu z projektami działań, będziemy rozmawiali. Ma Pan też swojego 

radnego Pana Dominiaka z którym może Pan współpracować. Także cenne rady jak 

najbardziej. Cieszę się, że Pan tutaj dzisiaj jest. Widzi Pan nawet Pan Stefan Napierała senior 

Pana wyczytał z imienia  i nazwiska, to zaszczyt dla Pana. Cieszę się bardzo i nie ukrywam, 
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że rady przyjmuję, aczkolwiek do pracy zawsze się zabierałem i zabieram, bo jeżeli nie 

zabierałbym się do pracy to dzisiaj by mnie tutaj nie było, a na kogo Pan głosował to jest Pana 

problem nie mój. Dziękuję bardzo.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita prosiła wszystkich radnych  

o pozostanie po sesji w celu omówienia spraw organizacyjnych.  

 

Ad. 12/ Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita  

o godz. 13
45 

 ogłosił zamknięcie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Przemęt VIII kadencji 

2018 – 2023 i podziękował wszystkim za przybycie i udział w sesji. 

 

               Przewodniczący 

   Rady Gminy 

   Elżbieta Wita 

Protokołowała: Danuta Słodnik 


