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Protokół Nr 4/2018 

z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku 

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie. 

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

2, 3 do protokołu. 

Przyjęty porządek obrad czwartej sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z drugiej i trzeciej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

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

międzysesyjnym. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/381/18 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt 

na lata 2018-2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w 

Gminie Przemęt. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Przemęcie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2019 – 2023. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r.: 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta 

Gminy, 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej oraz stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO, 

c) Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej, 

d) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji 

Stałych, 

e) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez 

radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, 
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f) Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej, 

g) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

h) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 

i) Głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta  

w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. 

j) Głosowanie nad uchwałą budżetową.  

17. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta poprzedniej kadencji 2014 – 2018. 

18. Wolne głosy, wnioski i informacje. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 1/ Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz.  10
00 

otworzyła obrady czwartej sesji 

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

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

Gminy Przemęt Pana Janusza Frąckowiaka, Z-cę Wójta Przemęt Pana Waldemara Kalitkę, 

Sekretarza Gminy Pana Grzegorza Aryża, Skarbnika Gminy Panią Dorotę Reymann oraz 

zaproszonych gości: Dyrektora Szpitala w Wolsztynie Pana Tadeusza Tofel, główną księgową 

Szpitala w Wolsztynie Panią Ewelinę Wesołowską, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i 

Biblioteka Pana Macieja Ratajczaka, Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie 

Pana Andrzeja Smolarka, Kierowników Referatów Urzędu Gminy Przemęt, wszystkich 

obecnych Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z Gminy Przemęt, pracowników Urzędu Gminy 

Przemęt, Panie i Panów Sołtysów, media oraz wszystkie pozostałe osoby obecne na sali 

obrad. 

Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita odczytała przygotowany porządek obrad 

czwartej sesji Rady Gminy Przemęt.  

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 3/ Przyjęcie protokołów z drugiej i trzeciej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że zapoznała się  

z protokołami z drugiej oraz trzeciej sesji i są zgodne z ich przebiegiem. 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie przyjęcia protokołów z drugiej i trzeciej sesji. 
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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 

 

 

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

obecnych na sesji. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że za zgodą Przewodniczącego rady Gminy 

zaprosił na sesję Pana Tadeusza Tofel Dyrektora Szpitala w Wolsztynie jak i też Główną 

Księgową Szpitala w Wolsztynie Panią Ewelinę Wesołowską. Gmina Przemęt jako jeden z 

czterech samorządów finansowała rozbudowę szpitala wolsztyńskiego. Szpital ten został 

dostosowany do wymogów rozporządzenia dzięki właśnie Państwu radnym, którzy w 

poprzedniej kadencji zadecydowali o tym, żeby Gmina Przemęt wspierała tą inwestycję. 

Rezultat jest taki, że szpital odpowiada wymogom ministra, powiększył swoją bazę, ale co 

najważniejsze jest jednym z największych szpitali w naszej okolicy, a teraz po ostatnich 

informacjach związanych z przygotowaniem rankingu szpitali, które funkcjonują na terenie 
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Polski i Wielkopolski dowiedziałem się, że nasz szpital zajął w Wielkopolsce wśród szpitali 

powiatowych drugie miejsce, wśród wszystkich szpitali w Wielkopolsce szóste miejsce, a w 

Polsce ma miejsce 16. Gratuluję Panu Dyrektorowi tego szpitala. Tak jak byłem Starostą 

dbałem, aby szpital był naszą wizytówką powiatu i naszych terenów. Osobą, która wspierała 

pod względem rachunkowym i finansowym oraz dbała o to, aby szpital miał możliwości do 

realizacji wszelkich działań jest Pani Ewelina Wesołowska Głowna Księgowa Szpitala w 

Wolsztynie. Ponadto oddano do użytku fizjoterapię po byłym budynku prosektorium. Jest na 

częściowym ukończeniu ginekologia i dalej będzie remontowany oddział dziecięcy. 

Dyrektor Szpitala Tadeusz Tofel podziękował za wsparcie naszej gminy w inwestycjach, Panu 

Wójtowi za wsparcie i pomoc. Omówił regulowanie wszystkich zobowiązań, braku 

przeterminowanych zobowiązań pieniężnych, o ogromnych zapotrzebowaniach w szpitalu. 

Stwierdził, że wszystko napawa optymizmem, a osoby w postaci Pana Wójta Janusza 

Frąckowiaka – byłego Starosty, Pana Waldemara Kalitkę Z-cę Wójta Gminy, Pana Grzegorza 

Aryża Sekretarza Gminy to przyjaciele szpitala, którzy trzymali pieczę i zawsze interesowali 

się szpitalem. Szpital pracuje normalnie, wykonuje swoje obowiązki i jest dostosowany do 

wymogów. Szkolimy nową kadrę kadetów. Opowiedział o dobrych relacjach między innymi z 

NFZ, Urzędem Marszałkowskim. W tym roku udało się dzięki byłemu Panu Staroście zakupić 

sprzęt za ponad 4 mln. zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. 

Główna Księgowa Szpitala w Wolsztynie Ewelina Wesołowska podziękowała za wyróżnienie 

oraz za decyzje, które wpłynęły na rozwój szpitala. Te decyzje zapoczątkowały dobry nurt 

ponieważ następne kolejne miesiące wskazały na dobre inwestycje.  

 

Ad. 4/ Interpelacje radnych. 

Radny Tomasz Maciejewski złożył jedną interpelację dotyczącą wycięcia drzew w Parku w 

Buczu. Interpelacja stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5/ Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie 

międzysesyjnym. 

  

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że w okresie  

międzysesyjnym uczestniczyła w: 

 09.12.2018 r. – brałam udział w kiermaszu świątecznym organizowanym przez Szkołę 

Podstawową Mochy, 

 14.12.2018 r. – brałam udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Komendę 

Policji, a odbyło się ono w Obrze. W imieniu Pana Wójta i własnym złożyłam życzenia 

świąteczne wszystkim pracownikom policji oraz przekazuję życzenia noworoczne dla 

Pana Wójta i radnych Gminy Przemęt, 
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 16.12.2018 r. – obejrzałam „Przedstawienie świąteczne” przygotowane przez Radę 

Sołecką miejscowości Solec, 

 27.12.2018 r. – brałam udział we wspólnym spotkaniu wszystkich Komisji Stałych Rady 

Gminy Przemęt. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Monika Maćkowiak 

poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia w dniach 

w dniach 4 i 5 grudnia, w którym omawiano plan budżetu gminy na rok 2019. Dodatkowo w 

dniu 27.12.2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych na których Pani Skarbnik 

omówiła zmiany budżetowe na rok 2019.  

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego,  

Jan Rademacher poinformował, że Komisja miała swoje spotkanie 07.12.2018 r. na którym 

analizowaliśmy projekt budżetu na rok 2019 w dziale dotyczącym działania komisji. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

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

Koziołek poinformowała, że Komisja miała swoje pierwsze posiedzenie dnia 06.12.2018 r. Na 

tym spotkaniu wybrano przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji. Następnie 

Pani Skarbnik zapoznała członków komisji z projektem budżetu na rok 2019 i udzieliła 

wszelkich informacji. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Jerzy Dominiak poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu dnia 20.12.2018 r. została rozpatrzona skarga złożona na działalność 

Wójta Gminy Przemęt. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

 

Ad. 6/ Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

 

Wójt, Janusz Frąckowiak przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym od  04.12.2018 r. do 28.12.2018 r.: 

 

 04.12.2018 r. – spotkanie z Panem Mikołajem Sawickim z firmy „Dębowa Polska” w 
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sprawie hydrantów na terenie zakładu w Kaszczorze oraz z Panią Izabelą Cholewa z 

Ośrodka „Trzy Jeziora” w Wieleniu. W tym samym dniu posiedzenie Komisji 

Budżetowej i narada z kierownikami,  

 05.12.2018 r. – badania lekarskie oraz Komisja Budżetowa, 

 06.12.2018 r. – odbyły się spotkania: z uczniami ze Starkowa i tutaj prośba o głosy w 

konkursie „Szkoła Małego Inżyniera”, z urbanistą Panią Mariolą Kosicką w sprawie 

Domu Pobytu Dziennego (zmiana projektu), z audytorem Panem Tomaszem Dąbrównym 

został omówiony plan kontroli audytu na 2019 r., z MIKOŁAJEM za salą GCKiB, z 

Panem Antonim Fornalskim w sprawie 100 lat Niepodległości i Powstania 

Wielkopolskiego. Dzisiaj Pan Antoni Fornalski reprezentuje Gminę Przemęt w 

Warszawie na obchodach 100 rocznicy powstania. Ponadto w tym dniu odbyła się 

Komisja Oświaty, 

 07.12.2018 r. – odbyły się spotkania: z Panem Andrzejem Smolarkiem Prezesem 

Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie taryf za ścieki Sączkowo, z 

przedstawicielami Radia Elka, z Panem Wojciechem Lisem Burmistrzem Wolsztyna w 

sprawie Związku Międzygminnego Obra, z przedstawicielami Banku Spółdzielczego 

Oddział Wschowa i zastępcą Prezesa Panem Michałem Przyjemskim w sprawie 

wzajemnej współpracy, z projektantem Piotrem Mikołajczakiem w sprawie domu pobytu 

dziennego oraz żłobka w miejscowości Błotnica, z Prezesem firmy „Hermes” 

Włoszakowice Panem Athanasios Zanganas, z MIKOŁAJEM w miejscowości 

Radomierz. W tym dniu odbyła się również Komisja Rolnictwa. 

 08.12.2018 r. – udział w spotkaniu świątecznym koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Siekówku, 

 09.12.2018 r. – udział: w kiermaszu świątecznym połączonym z Jasełkami w Mochach 

oraz w spotkaniu opłatkowym koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Buczu, 

 10.12.2018 r. – dzień przyjęć mieszkańców oraz spotkanie: z Prezesem firmy Dan – 

Hatch Paweł Rembacz (firma posiada kurnik w Solcu Nowym), a także w Gminnym 

Centrum Kultury i Biblioteka w sprawie organizacji 100 rocznicy Powstania Wlkp. W 

tym samym dniu udział w Sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego, 

 11.12.2018 r. – odbyły się spotkania z: przedstawicielem firmy brokerskiej KJF Panem 

Andrzejem Silskim,  z dyrektorem firmy ENEA Panem Zbigniewem Małkowskim, z 

Panem Andrzejem Kaźmierczakiem obsługującym Urząd w zakresie BHP, 

 12.12.2018 r. – spotkanie z Związku Międzygminnym Obra i wybór Przewodniczącego 

zgromadzenia Waldemara Kalitkę oraz Przewodniczącego Zarządu Janusza Frąckowiaka, 

udział w uroczystym otwarciu Pracowni Fizjoterapii przy SP ZOZ Wolsztyn, spotkanie z 

Komendantem WKU Nowy Tomyśl Panem ppłk Przemysławem Bojarczukiem oraz 

podziękowanie za współpracę, spotkanie z mażoretkami VENA z Przemętu, 
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 13.12.2018 r. – spotkanie z: Panem Tomaszem Szwarcem sołtysem z Poświętna w 

sprawie drogi w Poświętnie, z Panią redaktor Aliną Napieralską, udział w świątecznym 

ZSP  

w Radomierzu, 

 14.12.2018 r. – spotkania: z Panem Antonim Fornalskim sprawa związana z 100 lat 

Powstania Wielkopolskiego, z Panem Grzegorzem Lorychem członkiem rady nadzorczej 

PPK, udział: w Walnym Zgromadzeniu Członków PPK, w koncercie kolęd w ZS 

Przemęt, w spotkaniu wigilijnym TGS Perkowo i odsłonięcie pamiątkowej tablicy z 

okazji 100 rocznicy niepodległości, a w nim udział proboszcza, 

 15.12.2018 r. – udział w spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 

w Kaszczorze, 

 17.12.2018 r. – udział w Zgromadzeniu ZM Obra, sesji nadzwyczajnej oraz spotkaniu z 

sołtysami, 

 18.12.2018 r. – narada z dyrektorami, podpisanie umowy dotacji na ul. Lipową w 

Popowie Starym Poznań UW, 

 19.12.2018 r. – spotkanie z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w sprawie projektu 

senior+ I maluch +, dalej spotkanie wigilijne Uniwersytetu III Wieku w Przemęcie, 

wigilia harcerska, 

 20.12.2018 r. – spotkanie z przedszkolakami z Przedszkola Samorządowego w 

Przemęcie, udział w spotkaniu wigilijnym oraz przedstawieniu jasełkowym w 

przedszkolu w Nowej Wsi, 

 21.12.2018 r. – podpisanie umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki 

przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Solec” NFOŚ Poznań, 

 27.12.2018 r. – podpisanie ugody z Panem Mariuszem Krygiem dotyczący Palisady. 

 

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

w okresie międzysesyjnym od 29.11.2018 r. do 28.12.2018 r.: 

 

 29.11.2018 r.  

- wizytacja budowy remizy strażackiej w Buczu, zapoznanie się z zakresem wykonanych     

   prac i planem dalszych robót, 

- wizytacja pomieszczenia w Buczu przeznaczonego pod klub seniora w ramach projektu     

  senior + prowadzonego przez GOPS Przemęt, zapoznanie z postępami prac            

  remontowych, ustalenia dotyczące dalszych robót, 

- otwarcie konkursu (razem z wójtem) wiedzy o historii ziemi przemęckiej w GCKiB, 

- analiza zakresu pracy wydziału RI, 
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 30.11.2018 r. 

- spotkanie z radnym Piotrem Kokornaczykiem w sprawie zakupu wozu strażackiego dla  

   OSP Mochy, 

- spotkanie z prezesem Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w sprawie projektów     

   senior+ i maluch+, 

- sprawy oświatowe – analiza projektu uchwały w sprawie wynagrodzeń i dodatków dla   

   nauczycieli i dyrektorów, konsultacje z przedstawicielami Związek Nauczycielstwa  

   Polskiego, opiniowanie przez ZNP zmian do projektu uchwały, 

- spotkanie z wykonawcą instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Solec w sprawie 

ustaleń  

  dotyczących realizacji inwestycji, 

 

 01.12.2018 r. 

- otwarcie (razem z Wójtem) i udział w VII Memoriale Zbigniewa Pohla – zawody w  

   judo w Przemęcie, 

 

 03.12.2018 r. 

- analiza potrzeb remontowych budynków socjalnych i użyteczności publicznej  

   należących do Gminy Przemęt: 

 Odmalowanie wejścia i naprawa sufitu w sali wiejskiej w Buczu (przy okazji 

prowadzonego remontu pomieszczenia przeznaczonego na klub seniora), 

 Naprawa wejścia frontowego i daszku nad wejściem do lokali mieszkalnych 

przy przedszkolu w Buczu, decyzja o odmalowaniu klatki schodowej, 

 Wymiana wkładu kominowego w tym budynku po zapaleniu się komina i 

jego pęknięciu, 

 Dokonanie koniecznej naprawy pieca w przedszkolu w Mochach i zlecenie 

przeglądu technicznego, 

 

 04.12.2018 r. 

- spotkanie z dyrektorem szkoły w Mochach – uzgodnienia dotyczące montażu tzw.   

  mijanek na wejściu ze szkoły w celu jego zabezpieczenia, montażu bramy 

zamykającej  

  ogrodzenie frontowe, ogrodzenia przy małej szkole, ogrodzenia przedszkola, 

- konsultacje i wyznaczenie miejsca pod wiatę przystankową w Mochach przy drodze  

  wojewódzkiej 305, 

- oględziny budynku socjalnego przy przedszkolu, podjęcie decyzji o zabezpieczeniu  

   wejść i okien przed nieuprawnionym i niedozwolonym korzystaniem z lokalu  

   zagrażającym bezpieczeństwu (umieszczenie tablicy informacyjnej, zlecenie PPK), 

 

 05.12.2018 r. 

- badania lekarskie, 

- zlecenie wykonania analizy w zakresie dalszej wycinki drzew w parku przy szkole w  
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  Buczu po zmianie przepisów – 111 wyciętych, pozostało 1050, 371 jeszcze do  

  wycięcia, 

 

 06.12.2018 r. 

- wizyta w partnerskim powiecie Dahme – Spreewald na zaproszenie Starosty Stefana   

   Loge z okazji 25 – lecia tego powiatu, 

 

 07.12.2018 r. 

- spotkanie z sołtysem Poświętna i omówienie spraw związanych z zaplanowanym  

   remontem drogi, 

- spotkanie z projektantem i omówienie koncepcji wykorzystania budynku sali 

wiejskiej  

  w Błotnicy na Dzienny Dom Pobytu i żłobek (konsultacje społeczne z mieszkańcami  

  Błotnicy umówione z sołtysem na 27.12.2018 r.), 

 

 09.12.2018 r. 

- udział na zaproszenie sołtysa Popowa Starego w spotkaniu poświęconemu oddaniu  

   groty ku czci Matki Boskiej przy kościele w Popowie Starym, 

 

 10.12.2018 r. 

- spotkanie w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka, ustanowienie sztabu roboczego  

   przedstawienie koncepcji organizacji Święta Odzyskania Niepodległości na 

ziemiach  

   przemęckich 6 stycznia, 

 

 11.12.2018 r. 

- spotkanie z dyrektorem rejonu oświetleniowego ENEA Kościan Panem Zbigniewem     

   Małkowskim – sprawa umowy na konserwację oświetlenia ulicznego, 

 

 12.12.2018 r. 

- posiedzenie zarządu Związku Międzygminnego oraz udział w otwarciu nowego  

  oddziału fizjoterapii w nowym budynku po dawnym prosektorium w SPZOZ w  

  Wolsztynie, 

 

 14.12.2018 r. 

- wizytacja budowy kanalizacji w Solcu wraz z przebudową ulicy Rzecznej (razem z  

   Wójtem i Przemęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym), 

- udział w wieczorze kolęd w szkole w Przemęcie, 

 

 15.12.2018 r. 

- Koncert Bożonarodzeniowy w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w  

   Przemęcie, 
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 16.12.2018 r. 

- udział w spotkaniach przedświątecznych organizowanych przez przedszkole w 

Buczu,     

  Szkołę i Przedszkole w Kaszczorze oraz Radę Sołecką w Solcu, 

 

 17.12.2018 r. 

- posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego Obra – omówienie formy  

  dopłaty Gminy Przemęt (ponad 150 tys. zł) do śmieci za okres do listopada 2018 r.,  

  zapoznanie się z kwestiami podwyżek za śmieci na rok 2019, 

- odbiór przez nadzór budowlany drogi Bucz – Barchlin (ulice Polna, Leśna), 

- udział w spotkaniu z sołtysami – wprowadzenie do realizacji karty zadań, 

 

 18.12.2018 r. 

- narada dyrektorów szkół, 

- spotkanie z projektantem instalacji kanalizacji w miejscowościach Siekówko i Solec  

   Nowy – omówienie możliwości dalszej realizacji zadań, 

- spotkanie z wykonawcą kanalizacji w Solcu – uzgodnienia dotyczące 

umiejscowienia  

  pompowni przed salą wiejską i gospodarowania terenu wokół pompowni, 

 

 19.12.2018 r. 

- odbiór drogi w Buczu (przy firmie Łabimex), 

- odbiór oświetlenia w Wieleniu – majątek gminy (16 opraw LED, ulice Wiśniowa,  

   Cicha), 

- spotkanie z Prezesami Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju projekty senior+ i  

   maluch+, 

- spotkanie wigilijne ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku, 

- spotkanie wigilijne z harcerzami 7 Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana  

   Pawła II, 

 

 20.12.2018 r. 

- spotkanie z sołtysem Przemętu i radnym Janem Rademacherem w sprawie  

  przebudowy chodnika przy szkole średniej i sklepie Pana S. Pabicha, 

- wizytacja budynku modułowego przedszkola w Buczu (problem zaciekania), 

- spotkanie z dyrektorem szkoły w Buczu w sprawie ewentualnego dostosowania  

   pomieszczeń klasowych do kolejnego oddziału przedszkolnego, 

 

 21.12.2018 r. 

- spotkanie z projektantem w sprawie dostosowania budynku sali wiejskiej w Błotnicy  

   na DDP i żłobek – alternatywa, 

 

 24.12.2018 r. 

- dyżur w Urzędzie Gminy Przemęt, 
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 27.12.2018 r. 

- spotkanie z mieszkańcami Błotnicy w sprawie zmiany przeznaczenia budynku Sali  

  wiejskiej na DDP i żłobek. 

 

 

Do powyższych sprawozdań nie zadano pytań.   

 

 

Ad. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej poinformowała, że cyt. „Dnia 25 kwietnia 

2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barchlin oraz miejscowości Bucz” do 

kwoty 4.824.707,57 zł. W związku z przedłużającym się pracami budowalnymi i naliczeniem 

wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania, kwota pożyczki 

zaplanowana na 2018 rok została przez WFOŚiGW w Poznaniu pomniejszona o wielkość 

naliczonej kary tj. o kwotę 97.526,11 zł. Dlatego zachodzi konieczność zmiany 

przedmiotowej uchwały i dostosowania planowanych kwot pożyczek do wielkości 

otrzymanych. Pozostałe warunki umowy w tym 30% umorzenie oraz okres spłaty tj. do 

20.12.2021 r. pozostają bez zmian.” 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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 
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  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 19/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Ad. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/381/18 Rady Gminy 

Przemęt  

z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr LVII/381/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej poinformowała, że cyt. „ Dnia 26 września 

2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec” do kwoty 3.091.000,00 zł., w tym na 

2018 rok kwota 891.000,00 zł i na 2019 rok kwota 2.200.000,00 zł. Wykonawca zadania w 

2018 roku wykonał prac budowalnych i przedstawił faktury na kwotę niższą od zaplanowanej, 

w związku z tym zachodzi konieczność zmiany kwot pożyczki w poszczególnych latach do 

faktycznych wartości. Pozostałe warunki umowy oraz okres spłaty tj. do 20.12.2023 r. 

pozostają bez zmian.” 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. 
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Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany uchwały nr LVII/381/18 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

 

 
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  20/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/381/18 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która stanowi 

załącznik nr  6  do protokołu. 
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Ad. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 r. 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r. poinformowała, że cyt. „I 

Dochody Gminy Przemęt zmniejsza się o kwotę 1.021.131,00 zł, w tym: 

1. O kwotę 120.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie 

umowy dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w cz. M. Barchlin oraz w m. Bucz. 

2. O kwotę 561.000,00 zł zmniejsza się dotację celową w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania 

„budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sączkowo” – zmniejszenie dochodów 

wynika ze zmniejszenia zaplanowanych wydatków na to zadanie w stosunku do 

planowanych wartości kosztorysowych. 

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 165.016,00 zł 

zmniejszono planowane dochody, w tym z tytułu sprzedaży mienia gminy oraz 

wpływów z usług. 

4. O kwotę 610,00 zł zwiększono w zakresie urzędów gmin wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych. 

5. W zakresie OSP o kwotę 90.526,00 zł zwiększa się dotacje celową otrzymaną z 

Funduszu Sprawiedliwości, zgodnie z podpisaną umową nr DFS-II-7211-2034/18, 

przeznaczona na zakup wyposażenia i sprzętu na rzecz jednostek OSP. 

6. O kwotę łącznie 195.390,00 zł zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat 

lokalnych, w związku z większym wykonaniem od planowanego. 

7. W zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 11.000,00 zł zwiększa się wpływy 

z rozliczeń z lat ubiegłych natomiast o kwotę 349.900,00 zmniejsza się wpływy z 

różnych dochodów (zmniejszenie to dotyczy głównie mniejszego zwrotu podatku 

VAT od inwestycji kanalizacyjnej w Sączkowie). 

8. W zakresie oświaty i wychowania: 

a) O kwotę 360.000,00 zł zmniejsza się dotacje celową w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy dofinansowania na 

budowę przedszkola modułowego w Buczu. 

b) O kwotę 7.508,00 zł zmniejsza się dochody szkół i przedszkoli na prośbę 

dyrektorów. 

9. W zakresie pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług na 

prośbę kierownika GOPS. 

10. Na podstawie podpisanej umowy nr PS-XI.946.278.163.2018.5 z Wojewodą 

Wielkopolskim, otrzymano środki finansowe w kwocie 5.016,00 zł z Funduszu Pracy 

z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

11. O kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów w zakresie obiektów sportowych. 

 

II Wydatki Gminy Przemęt zmniejsza się o kwotę 1.406.649,00 zł. Zmniejszenie wydatków 

na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynika przede wszystkim na 

niewykorzystaniu wszystkich planowanych środków na dany cel, w tym z tytułu: 

1. O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na melioracje wodne. 

2. W zakresie infrastruktury sanitacyjnej i wodociągowej: 

a) O kwotę 90.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na „budowę kanalizacji 

sanitarnej w cz. M. Barchlin oraz m. Bucz”. 
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b) O kwotę 260.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zadanie „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w m. Solec”. 

c) O kwotę 660.000,00 zł zmniejsz się planowane wydatki na budowę kanalizacji 

sanitarnej w m. Sączkowo oraz tzw. Zapłocie w Sączkowie 

3. O kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie i 

łowiectwie. 

4. W zakresie leśnictwa o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące. 

5. O kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie „przebudowa drogi 

powiatowej nr 3820P w m. Bucz – przebudowa chodnika” 

6. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zadnie „Przygotowanie projektu 

budowlanego przebudowy drogi gminnej w m. Starkowo”. 

7. W zakresie Turystyki o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na „urządzenie plaży 

w Błotnicy” 

8. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 97.000,00 zł zmniejsza 

się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz o kwotę 40.000,00 

zł wydatki na wykup gruntów. 

9. O kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się wydatki na plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

10. W związku z otrzymaną dotacją celową z Funduszu Sprawiedliwości o kwotę 

91.440,00 zł zwiększa się zakupy w zakresie OSP, w tym zakup agregatu 

prądotwórczego. 

11. O kwotę 5.003,00 zł zmniejsza się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

12. O kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na podatek VAT. 

13. W zakresie oświaty i wychowania: 

a) o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się zadanie „modernizacja Sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół oraz budowa placu parkur i flowpark w Przemęcie”. 

b) O kwotę 19.000,0 zł zmniejsza się planowane wydatki na przebudowę 

opłotowania przy Szkole Podstawowej w Mochach. 

c) Dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej na prośbę dyrektorów szkół i przedszkoli. 

14. W zakresie pomocy społecznej i rodziny o kwotę 20.202,00 zł zmniejsza się wydatki 

na prośbę kierownika GOPS. 

15. W związku z podpisana umowa z Wojewodą wielkopolskim o kwotę 5.016,00 zł 

zwiększa się wydatki na wynagrodzenia Asystenta rodziny i koordynatora pieczy 

zastępczej. 

16. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

a) O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego 

w m. Mochy wzdłuż drogi nr 305. 

b) O kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na rozbudowę parkingu w 

m. Przemęt wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz wiatą na rowery. 

c) O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki dotyczące utwardzenia i 

zagospodarowania terenu – skweru im. Pułkownika St. Siudy w m. Błotnica. 

17. W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza 

się planowane wydatki. 

18. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na remonty w obiektach sportowych. 

 

 

III W związku ze zmniejszeniem planowanych pożyczek  na budowę kanalizacji sanitarnej w 

cz. M. Barchlin oraz m. Bucz, a także na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu o kwotę 
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387.918,00 zł zmniejszono planowane przychody z tego tytułu. Plan po zmianie wynosić 

będzie 3.223.473,00 zł. 

 

IV Zmianie uległy również planowane rozchody o kwotę 2.400,00 zł. Plan po zmianie 

wynosić będzie 2.821.000,00 zł. 

V Uaktualniono załączniki: 

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

europejskich. 

2. Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok. 

3. Przychody i rozchody budżetu. 

4. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.” 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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 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   
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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 21/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 r. która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2018-2023. 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 - 2023 

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

na 2018 rok  w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowano wielkości 

dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów do wartości obowiązujących.  

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono następujące zmiany: 

a) w zdaniu „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w 

miejscowości Sączkowo” o kwotę 630.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz 

limit wydatków na 2018 rok. 

b) w przedsięwzięciu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tzw. Zapłocie w miejscowości 

Sączkowo” o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 

na 2018 rok. 

c) w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz” o kwotę 

90.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2018 r.  

d) w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec” o kwotę 

30.392,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe, w tym limit wydatków na 2018 rok 

zmniejszono o kwotę 260.000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2019 r. zwiększono o 

kwotę 290.392,00 zł” 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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018-2023. 



18 

 

 

 

 
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 22/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2018 – 2023, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 11/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy 

Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r. 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2017 r. poinformowała, że cyt. „Zgodnie z art. 263 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  niezrealizowane kwoty wydatków 

zamieszczonych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy wygasają z upływem tego roku.  

Ustawa ta dopuszcza jednak możliwość ustalenia przez Radę Gminy wykazu wydatków, które 
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nie wygasają z upływem roku budżetowego związanych z realizacją umów w sprawie 

zamówienia publicznego i umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru 

wykonawcy. W budżecie Gminy Przemęt na 2018 rok zostały zaplanowane, a nie zostały 

zrealizowane i rozliczone do końca tego roku zadania inwestycyjne spełniające wymóg art. 

263 ust. 3. Zadania wymienione w załączniku nr 1 do uchwały zostaną zrealizowane w 

terminie do 30 czerwca 2019 roku, dlatego podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uznaje się za zasadne i 

celowe.” 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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 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   
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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 23/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r., która stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. 

 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Wolsztynie poinformował, że cyt. „Zgodnie z art. 48 ust. 6, pkt 2 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)  Starostwo 

Powiatowe w Wolsztynie zwróciło się z wnioskiem datowanym na dzień 05.12.2018 r. o 

wyznaczenie przez Radę Gminy Przemęt dwóch przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

działającej w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. W 

związku z powyższym wyznacza się dwóch przedstawicieli: Janusza Frąckowiaka i Szymona 

Wojciechowskiego.” Koniec cytatu.  

Oboje kandydaci wyrazili zgodę na ich przedstawicielstwo. 

 

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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. 

 
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 biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 24/18 w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, która stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

 

Ad. 13/ Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub 

Seniora w Gminie Przemęt. 

 

Kierownik GOPS, Barbara Ścigała przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt  

poinformowała, że cyt. „Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie 

Przemęt z oddziałami w miejscowościach Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt ma na celu 

udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a 

także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe. Zadaniem 

Klubu Seniora będzie przede wszystkim wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im 

korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, rekreacyjnej oraz 

prozdrowotnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Klub Seniora 

będzie przeznaczony dla osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkujących na terenie 

gminy Przemęt. Utworzenie Klubu Seniora jest jak najbardziej uzasadnione względami 

społecznymi. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 
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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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie 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   

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 25/2018 w sprawie  utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora 

w Gminie Przemęt, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

 

Kierownik GOPS, Barbara Ścigała przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie poinformowała, że cyt.” Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie 

nadany przez Radę Gminy Przemęt Uchwałą Nr XXIII/154/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku  

nie przewidywał w jego strukturze prowadzenia ośrodka wsparcia. Klub Seniora w Gminie 

Przemęt z oddziałami w miejscowościach Bucz, Kaszczor, Mochy  

i Przemęt ma działać w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej 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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 czerwca 2016 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

 
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 26/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Przemęcie, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 15/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023, 

poinformowała, że cyt.” Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwałę tą jednostki samorządu terytorialnego podejmują nie później niż uchwałę budżetową 

na dany rok. WPF umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz 

kształtowania się zdolności kredytowej danej jednostki. Zgodnie z art. 226 u.f.p. wieloletnia 

prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą 

co najmniej: dochody bieżące, wydatki bieżące, dochody majątkowe w tym ze sprzedaży 

mienia oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób 

sfinansowania deficytu, przychody i rozchody oraz kwotę długu jednostki. WPF powinna 

obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej kolejne trzy lata. Okres ten nie może 

być krótszy od okresu realizacji  kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów i 

projektów, czyli do 2022 roku w Gminie Przemęt. Natomiast prognozę kwoty długu, która 

stanowi część WPF należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć 

zobowiązania. W naszej Gminie okres ten sięga 2023 roku, w który to planuje się spłacić 

wszystkie pożyczki i kredyty. W stosunku do poprzedniego projektu WPF Gminy Przemęt na 

lata 2019 – 2023 wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”: 

1. W przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Solec” o kwotę 30.392,00 zł 

zwiększono łączne nakłady finansowe, a limit wydatków na 2019 r. zwiększono o kwotę 

290.392,00 zł. 

2. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe „opracowanie projektu budowlanego 

zamiennego na rozbudowę z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na „Dom Dziennego 

Pobytu Senior+ oraz Żłobek Maluch+”” o okresie realizacji 2018 – 2019, łącznych 

nakładach finansowych, limicie wydatków na 2019 rok oraz limicie zobowiązań 

55.000,00 zł. 
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3. Wprowadzono nowe zadanie „dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na 

potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie” o okresie  realizacji 2019 – 2022, o łącznych 

nakładach finansowych w wysokości 170.000,00 zł, w tym limicie wydatków na 2019 r. 

– 55.000,00 zł, 2020 r. – 55.000,00 zł, 2021 r. – 55.000,00 zł, 2022 r. – 5.000,00 zł oraz 

limicie zobowiązań w kwocie 170.000,00 zł. 

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” uaktualniono wielkości w 

poszczególnych pozycjach do wielkości zgodnych z uchwałą budżetową Gminy Przemęt na 

2019 r.” 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 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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   
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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 27/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 11
25

 ogłosiła przerwę w obradach sesji, 

które zostały wznowione o godz. 11
45

. Po przerwie obrady sesji prowadził 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Rademacher, który poinformował, że z przyczyn 

osobistych salę obrad musieli opuścić Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita oraz 

Radny Jerzy Dominiak. Od tej chwili w sesji brało udział 13 radnych. 

 

Ad. 16/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r.  

 

a/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak przedstawił przygotowany projekt uchwały budżetowej 

Gminy Przemęt na 2019 rok, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu oraz uzasadnienie 

do projektu uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok, które brzmi następująco: cyt. 

„Projekt budżetu Gminy Przemęt na 2019 rok został opracowany zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjmując założenia wynikające z 

Zarządzenia nr 46.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 września 2018 roku w sprawie 

opracowania i złożenia materiałów planistycznych do budżetu Gminy na 2019 rok, 

opracowane zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr XLIX/385/2010 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Gminy Przemęt. 

 Konstruując budżet gminy na 2019 rok Wójt kierował się wskaźnikami przyjętymi do 

opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. 

Sporządzony został w pełnej szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów 

klasyfikacji budżetowej. 

DOCHODY: 

 Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez 

Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Ponadto 

dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów, podjętych i projektowanych 

uchwał Rady Gminy, szacunkowych danych i wpływów z lat poprzednich. 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok zakłada  dochody Gminy w kwocie 

63.102.878,00 zł, z czego dochody bieżące to kwota 62.258.878,00 zł, a dochody majątkowe 

844.000,00 zł. 

Wśród dochodów bieżących planujemy: 

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i 

równoważąca) w kwocie 24.090.885,00 zł 

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – łączna 

kwota 8.118.029,00 zł 

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zdań zleconych  w wysokości 

17.500.872,00 zł 



27 

 

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w kwocie 91.044,00 

zł 

5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 343.480,00 zł 

6. Wpływy z podatków zarówno  od osób prawnych i fizycznych  (od nieruchomości, 

rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności 

cywilnoprawnych) w łącznej wysokości 8.188.000,00 zł 

7. Z tytułu opłat lokalnych (targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna, za licencje i 

koncesje oraz innych opłat lokalnych) – kwota 301.200,00 zł 

8. Z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu – kwota 315.100,00 zł 

9. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 31.600,00 zł 

10. Wpływy z różnych opłat – 11.070,00 zł 

11. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska – kwota 28.000,00 zł 

12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 

20.000,00 zł 

13. Pozostałe odsetki – kwota 28.100,00 zł 

14. Wpływy z usług (odpłatność za obiady w szkołach, za co, wodę w budynkach 

komunalnych i inne) – kwota 625.701,00 zł 

15. Wpływy z różnych dochodów ( w tym zwrot podatku VAT od inwestycji 

kanalizacyjno-wodociągowych) – kwota 700.160,00 zł 

16. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami – kwota 20.720,00 zł 

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 197.949,00 zł 

18. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 356.158,00 zł 

19. Dotacja celowa otrzymane z innych źródeł – kwota 632.803,00 zł 

20. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 

w wysokości 658.007,00 zł 

 

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu sprzedaży mienia gminy w wysokości 

844.000,00 zł. 

 

WYDATKI 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok zakłada wydatki w wysokości 

62.291.238,00 zł, z czego kwota 56.466.940,00 przeznaczona ma być na wydatki bieżące , a 

kwota 5.824.298,00 zł na wydatki majątkowe. 

Projektowane wydatki bieżące na 2019 rok przeznaczono na: 

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 60.200,00 zł którą miedzy innymi przeznaczona na 

dotacje dla Spółki Wodnej, składkę na rzecz Izby Rolniczej i inne wydatki związane z 

rolnictwem i łowiectwem. 

2. Leśnictwo – zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł na zakup sadzonek do 

zalesiania i utrzymania istniejących gminnych lasów oraz za wyłączenie gruntów 

leśnych z produkcji. 

3. Transport i łączność – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 621.894,00 zł na zakup 

wiaty przystankowej, remonty, naprawy dróg gminnych, zakup kostki brukowej i 

krawężników, zimowe utrzymanie, ubezpieczenie dróg i inne, w tym także wydatki 

bieżące w ramach funduszu sołeckiego. 



28 

 

4. Turystyka – kwota 104.059,00 zł przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie 

infrastruktury turystycznej na terenie Gminy oraz składka członkowska do Organizacji 

Turystycznej – Leszno Region. 

5. Gospodarka mieszkaniowa – łącznie zaplanowano kwotę 131.000,00 zł na wypłatę 

odszkodowań za drogi oraz na bieżące utrzymanie komunalnych lokali 

mieszkaniowych. 

6. Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 125.000,00 zł którą przeznacza się 

na sporządzenie  planów miejscowych oraz prace komisji Architektoniczno-

Urbanistycznej. 

7. Urzędy Wojewódzkie – kwota 115.330,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia z 

pochodnymi pracowników realizujących z zadania z zakresu administracji rządowej 

(USC, ewidencja ludności, dowody osobiste). 

8. Rada Gmin – kwota 295.000,00 zł przeznaczona na diety dla radnych, bieżącą obsługę 

biura rady, remont sali sesyjnej oraz składki członkowskie. 

9. Urzędy Gmin – kwota 4.611.806,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi pracowników administracyjnych i obsługowych Urzędu Gminy i 

wszystkie inne wydatki związane z działalnością urzędu. 

10. Promocja zaplanowano 175.000,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy. 

11. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – zaplanowano kwotę 

305.500,00 zł na wypłatę diet i ryczałtów dla sołtysów, inkasa dla inkasentów 

podatków i opłat oraz inne. 

12. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – kwota 2.809,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 

wyborców. 

13. Ochotnicze straże pożarne – kwota 299.928,00 zł przeznaczona na dotacje celową dla 

jednostek OSP oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie i zapewnieniem 

gotowości bojowej. 

14. Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych – kwota 12.000,00 zł na 

koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. 

15. Obsługa długu publicznego – zaplanowano 600.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych 

i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. 

16. Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 400.000,00 zł oraz 

podatek VAT w kwocie 30.000,00 zł 

17. Oświata i wychowanie – przeznaczono łącznie na ten cel kwotę 25.019.732,00 zł, 

którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wydatki na bieżące utrzymanie w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, szkole ponadgimnazjalnej, przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych, stołówkach szkolnych, wydatki związane z dowożeniem uczniów do 

szkół, dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w Starkowie i Radomierzu, ZFŚS 

na n-li emerytów a także na remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół. 

18. Zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – łącznie zaplanowano 

kwotę 315.100,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

19. Pomoc społeczna – Przeznaczono łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej 

kwotę 1.804.509,00 zł 
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20. Rodzina – zaplanowano łącznie 17.555,527,00 zł głównie na wypłatę świadczenia 

wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych. 

21. Oświetlenie uliczne – kwota 727.710,00 zł przeznaczona głównie na zakup energii 

oraz konserwację oświetlenia. 

22. Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 

kwota 568.168,00 zł przeznaczona na utrzymanie komunalnych lokali użytkowych, 

zakup węgla, paliwa, podziały, wyceny, decyzje o warunkach zabudowy, opłaty 

sądowe, notarialne i inne,  

23. Kwotę 289.314,00 zł zaplanowano na wydatki związane z oczyszczaniem gminy, 

utrzymaniem zieleni, realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz 

schroniskami dla zwierząt. 

24. Na wpłatę do Związku Międzygminnego OBRA zaplanowano kwotę 225.291,00 zł z 

przeznaczeniem na rekultywacje składowisk. 

25. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.719.263,00 zł przeznaczona na 

dotację podmiotową dla instytucji kultury, bieżące utrzymanie sal wiejskich, 

organizacje imprez kulturalnych, dotację celowa na prace konserwatorskie i 

restauratorskie oraz dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach 

otwartego konkursu ofert. 

26. Kultura fizyczna i sport – kwota 320.800,00 przewidziana na wynagrodzenie dozorcy 

na Orliku, bieżące utrzymanie boisk sportowych, organizację zawodów i imprez 

sportowych, ubezpieczenie oraz dotację celową dla organizacji pozarządowych w 

ramach otwartego konkursu ofert. 

 

Na wydatki majątkowe zaplanowano na 2019 rok kwotę 5.824.298,00 zł. Do największych 

zadań możemy zaliczyć: 

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec – kwota 3.400.000,00 zł. 

2. Zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku sali wiejskiej w 

miejscowości Błotnica na Dom Dziennego Pobytu Senior+ - kwota 1.000.000,00 zł. 

3. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sączkowo wraz ze sporządzeniem 

projektu – 636.288,00 zł. 

4. Dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt – kwota 100.000,00 zł. 

5. Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokołowice – 68.000,00 

zł. 

6. Budowę drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina – kwota 65.000,00 zł. 

7. Budowę strażnicy OSP w Buczu – kwota 65.601,00 zł. 

8. Wykup gruntów i nieruchomości – kwota 50.000,00 zł. 

9. Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych 

oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu – kwota 

37.500,00 zł. 

i wiele innych inwestycji ujętych w wykazie wydatków majątkowych a realizowanych przede 

wszystkim w ramach funduszu sołeckiego. 
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Oprócz planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok zaplanowano także przychody i 

rozchody budżetu.  

Przychody czyli planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na rynku krajowym zostały 

zaplanowane w wysokości 2.200.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę 

kanalizacji sanitarnej w Solcu), natomiast po stronie rozchodów planuje się  kwotę 

3.011.640,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z 

podpisanymi umowami i harmonogramami spłat. 

 

Wraz z projektem uchwały budżetowej zostały przedłożone także następujące dokumenty: 

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 

2018 rok wg stanu na koniec III kwartału 

Informację o sytuacji finansowej Gminy Przemęt ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego 

stanu zadłużenia, a także prognozę zadłużenia w roku 2019 oraz kolejnych latach  

 

b/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

oraz stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO 

 

Skarbnik Gminy, Dorota Reymann odczytała uchwałę Nr SO-0952/38/12/Ln/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018 r., w 

sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, która 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Dodała, że wszystkie uwagi zawarte w ww. opinii 

zostaną uwzględnione w autopoprawkach. 

 

c/ Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej, 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Monika Maćkowiak odczytała 

pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok bez uwag. Załącznik 

nr 16 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Joanna Koziołek 

odczytała pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok bez uwag. 

Załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego, Jan 

Rademacher odczytał pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 

bez uwag. Załącznik nr 18 do protokołu. 

 

d/ Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji 

Stałych. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak stwierdził, że projekt uchwały budżetowej Gminy Przemęt 

na 2019 rok szczegółowo został przedstawiony i omówiony na posiedzeniach poszczególnych 

Komisji Rady Gminy Przemęt w dniach od 4 grudnia 2018 r. do dnia 7 grudnia 2018 r. Po 

zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Gminy Przemęt w sprawie projektu uchwały 

budżetowej na 2019 rok stwierdzam, że nie zgłosiły one żadnych wniosków o dokonanie 

zmian w przedłożonym projekcie budżetu Gminy Przemęt na 2019 rok.  
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e/ Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych 

i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, 

 

W tym punkcie żadne wnioski nie wpłynęły. 

 

f/ Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej, 

 

Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak przedstawił autopoprawki do projektu uchwały 

budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok – cyt. „Jako Wójt Gminy wnoszę o następujące 

autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok: 

1. W załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok” należy wprowadzić 

następujące zmiany: 

1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 6257 – zwiększyć o kwotę 217.000,00 zł 

2. W załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok” należy wprowadzić 

następujące zmiany: 

1) W dz. 010 rozdz. 01008 § 2830 – zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł 

2) W dz. 010 rozdz. 01009 § 2830 – zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł 

3) W dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – zwiększyć o kwotę 290.392,00 zł 

4) w dz. 750 rozdz. 75023 § 4110  -  zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł 

5) w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł 

6) w dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 – zmniejszyć o kwotę 45.000,00 zł 

7) w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł 

8) w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 – zwiększyć o kwotę 102.000,00 zł 

9) w dz. 801 rozdz. 80195 § 3240 – zwiększyć o kwotę 60.000,00 zł 

10) w dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 – zwiększyć o kwotę 55.000,00 zł 

3. W załączniku nr 5 „Plan dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” wprowadzić następujące zmiany: 

 1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 6257 – zwiększyć o kwotę 217.000,00 zł 

4. W załączniku nr 7 „Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok” należy wprowadzić 

następujące zmiany: 

1) W dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – zwiększyć o kwotę 290.392,00 zł, w tym 

zadanie: 

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Solec” – zwiększyć o 

kwotę 290.392,00 zł 

 2) w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł, w tym na 

zadanie: 

a) „Zakup i montaż platformy osobowej do budynku Urzędu Gminy w 

Przemęcie” - zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł 
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 3) w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 – zwiększyć o kwotę 102.000,00 zł, w tym na 

zadanie: 

 a) „Dotacja celowa dla OSP Mochy na dofinansowanie zakupu lekkiego 

samochodu ratowniczo-     gaśniczego” – zwiększyć o kwotę 102.000,00 zł. 

  4) w dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 – zwiększyć o kwotę 55.000,00 zł, w tym na zadanie: 

 a) „Opracowanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę z przebudową 

Sali wiejskiej w Błotnicy na „Dom Dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek 

Maluch+”” – zwiększyć o kwotę 55.000,00 zł  

6. W załączniku nr 8 „Plan przychodów i rozchodów budżetu” należy wprowadzić 

następujące zmiany: 

 1) O kwotę 290.392,00 zł zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

7. W załączniku nr 9 „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 rok” w 

jednostkach z sektora finansów publicznych dodać pozycję dz. 900 rozdz. 90026 § 2900 na 

kwotę 225.291,00 zł oraz w jednostkach spoza sektora finansów publicznych dodać dotacje 

celową w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 na kwotę 102.000,00 zł. 

8. W załączniku nr 11 „Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na 2019 rok” dokonać zmian: 

 1) w Sołectwie Siekowo zmienić kwotę podsumowania na 30.991,00 zł. 

2) w Sołectwie Solec w przedsięwzięciu „zakup materiałów do utrzymania boiska 

sportowego i usług z tym związanych w miejscowości Solec” wykreślić klasyfikację 

dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 

9. W postanowieniach uchwały dokonać następujących zmian: 

1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększyć o kwotę 217.000,00 zł – plan dochodów 

po zmianie wyniesie 63.319.878,00, z tego dochody bieżące w wysokości 

62.258.878,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.061.000,00 zł. 

 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z  udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększyć o 

kwotę 217.000,00 zł. Plan po  zmianie wyniesie 846.563,00 zł. 

3) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2018 rok zwiększyć o kwotę 507.392,00 zł – plan 

wydatków  po zmianie wyniesie 62.798.630,00 zł, z tego wydatki bieżące w 

wysokości 56.481.940,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.316.690,00 zł. 

 4) W § 3 ust. 1 zmniejszyć nadwyżkę budżetu o kwotę 290.392,00 zł, plan po zmianie 

wyniesie  521.248,00 zł 

 8) W § 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.490.392,00 zł 

 9) w § 4 ust. 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.342.991,00 zł 

 10) w § 4 ust. 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

4.195.484,00 zł 

 11) W § 5 ustala się limit zaciąganych kredytów i  pożyczek w kwocie 2.990.392,00 

zł, w tym  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.990.392,00 zł 

 12) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie „zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa 

w art. 89 ust. 1  pkt 2 – u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 2.490.392,00 zł. 

 Proponowane zmiany wynikają z zaproponowanych zmian w planie dochodów i 

wydatków oraz planie przychodów w stosunku do przedłożonego projektu uchwały 

budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok oraz stwierdzonych nieprawidłowości Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przedstawionych w opinii o 

projekcie budżetu Gminy Przemęt na 2019 rok. 

 Proszę wysoką Radę o pozytywne ustosunkowanie się do zaproponowanych przez 

mnie autopoprawek i ich przyjęcie.” Koniec cytatu. 
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Podpisane przez Wójta autopoprawki stanowią załącznik nr 19 do protokołu.   

 

g/ Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

 

W tym punkcie obrad nikt nie zabrał głosu. 

 

h/ Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 

 

Nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionych autopoprawek przez Wójta Gminy  

i zostały przyjęte jednogłośnie przez 13 radnych biorących udział w głosowaniu. 

 

Wyniki głosowania w sprawie autopoprawek: 

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta 

 
Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 
Głos 
„przeciw” 

Głos 
„wstrzymujący się” 

obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak  x Brak głosowania 

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 Brak głosowania 

13. Łukasz Wojciechowski x  x   

14. Szymon Wojciechowski x  x   

15. Ireneusz Wolniczak x  x   

 
Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 
13 

Głosów „za” 13 
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Głosów „przeciw” 0 
Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

 

i/ Głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta  

w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. 

 

 W tym punkcie nie było wniosków Komisji do przegłosowania. 

 

j/ Głosowanie nad uchwałą budżetową.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Rademacher odczytał tytuł projektu uchwały w 

sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.  

Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami i nie 

zgłosili do niego uwag. 

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 grudnia 2018 r. na czwartej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r.: 

 
Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 
Głos 
„przeciw” 

Głos 
„wstrzymujący się” 

obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak  x Brak głosowania 

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 Brak głosowania 

13. Łukasz Wojciechowski x  x   

14. Szymon Wojciechowski x  x   



35 

 

15. Ireneusz Wolniczak x  x   

 
Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 
13 

Głosów „za” 13 
Głosów „przeciw” 0 
Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych przyjęła jednogłośnie bezwzględną większością głosów 

uchwałę nr 28/2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, która 

stanowi załącznik nr  20  do protokołu. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że cyt. „ Panie Wiceprzewodniczący, 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za jednomyślność i podjęcie tej uchwały 

w imieniu własnym jak i pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie oraz Z-cy Wójta, Pani 

Skarbnik. Będziemy realizowali ten projekt zgodnie z Państwa założeniami jak i też będzie to 

konsultowane na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy. Jeszcze raz bardzo 

dziękuję. 

 

Ad. 17/ Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta poprzedniej kadencji 2014 - 2018 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Rademacher poinformował, że dnia 19 listopada  

2018 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęła skarga od Wojewody Wielkopolskiego w celu jej 

rozpatrzenia. Została ona przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej 

rozpatrzenia. Proszę Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji o 

przedstawienie tej sprawy. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Szymon Wojciechowski 

poinformował, że dnia 19 listopada 2018 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęła skarga od 

Wojewody Wielkopolskiego w celu jej rozpatrzenia. Została ona przekazana do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji w celu analizy całej sprawy. Komisja  na posiedzeniu w dniu 20 

grudnia 2018 r. po rozpatrzeniu całej sprawy uznała skargę za niezasadną. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przemęt Jan Rademacher o godz. 12
25

 ogłosił przerwę na 

przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie. Po przerwie o godz. 12
35

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Rademacher wznowił obrady sesji i przedstawił 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 listopada 2018 roku wniesionej przez 

 

Poinformował, że uzasadnieniem do tego projektu uchwały jest opinia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: W dniu 13 listopada 2018 roku do 

Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego w 

Poznaniu wpłynęło pismo  z dnia 3 listopada 2018 r. Wojewoda 

Wielkopolski przekazał przedmiotowe pismo do Wójta Gminy Przemęt zatytułowane 

zażalenie – skarga na Urząd Gminy Przemęt, w którym skarżący podnosi między innymi, iż 

droga Skarbu Państwa Zaborowo – Błocko prowadząca na łąki zaobrzańskie natura 2000 

należy do Starostwa Powiatu Wolsztyn. Droga ta została rozkopana przez bobry i borsuki 

pozostawiające dziury i nory i jest to okres wiosny do sierpnia 2018 r. Dziury te  w drodze 

zabezpieczył, a następnie w lipcu 2018 zasypał bojąc się by nie doszło  do nieszczęścia. Pracę 

swoją wycenił na 200 zł. Droga należąca do Urzędu Gminy Przemęt prowadząca na łąki 

zaobrzańskie natura 2000 r. też była rozkopana przez bobry, a sprawę tą poruszył na sesji 

Rady Gminy ale bez rezultatu. Postanowił zasypać dziury i nory domagając się zapłaty za 

wykonaną pracę 200 zł. Zamiast zapłaty dostał podziękowanie , które skarżącego nie 

zadawala. Sprawę poruszył w Starostwie w Wolsztynie i U.G. Przemęt. Skarżący w piśmie 

tym pisze dalej, że w pierwszej połowie sierpnia 2018 r. dokonano remontu tych dwóch dróg, 

wykoszenie i oczyszczenie rowów po obu stronach tych dróg. Poprosił i interwencję w tej 

sprawie.  
  Do przedmiotowego pisma załączył między innymi pisma z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w którym informuje, że droga gminna Zaborowo – Błocko prowadząca na łąki obrzańskie jest 

w złym stanie. Nadmienił, że zgłosił tę sprawę przed pierwszym zbiorem trawy, tłumacząc, że 

na tej drodze są trzy wyrwy, dziury w drodze spowodowane przez bobry. Skarżący 

poinformował również w tym piśmie, że nic nie zrobiono, wobec czego 23.06.2018 r. 

postanowił  te wyrwy, dziury zasypać. Swoją pracę obliczył na 200 zł. Uzasadnił ten wniosek 

tym, że podobny wypadek zdarzył się w Gminie Wielichowo, gdzie rolnik ze Śniat jechał 

ciągnikiem, przewrócił się ponosząc śmierć. 

       W odpowiedzi na powyższe pismo Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Pan Mariusz Silski w 

dniu 10 lipca 2018 r., pismem znak : RI. 7226.34.2018 poinformował Skarżącego, że droga 

gruntowa na łąki Przemęt – Błocko została wyrównana. Podziękował za naprawienie tej 

drogi, oraz poinformował go, że nie ma podstaw prawnych do zapłacenia kwoty 200 zł 

tytułem zasypania dziur na tej drodze.  

         Ponadto w dniu 29 listopada 2018 r. zwrócono się do skarżącego o wyjaśnienie czy 

pismo jego jest skargą i na kogo. W odpowiedzi, które wpłynęło dnia 10 grudnia 2018 r. 

wyjaśnił, że cyt. „Pismo skierowane do Wojewody było skargą i zażaleniem, a przytoczenie  

§ 8 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. informuję, że zgodnie w 

sprawie przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46) jest nie odpowiednie i 

nie ma do mnie zastosowania i tak Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie, że pismo zostało 

błędnie przekazane, gdyż droga Przemęt – Błocko nie stanowi pasa drogi powiatowej lecz jest 

własnością we władaniu Skarbu Państwa Starosty Wolsztyńskiego”, dalej skarżący pisze, że 

w jego rozumieniu droga prowadząca na oczyszczalnię i dalej na łąki jest  drogą gminną i za 

wyrwy w tej drodze należy się jemu zapłata za wykonaną pracę, a kto odpowiada to chyba 

Wójt.  

 

 Wobec powyższego na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) Wojewoda 

Wielkopolski przekazał przedmiotowe pismo, celem załatwienia w ww. zakresie. 

 W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja zapoznała się z treścią oraz dokumentacją skargi oraz wyjaśnieniami inspektora  

ds. dróg i zamówień publicznych przekazanymi członkom komisji.  

 

Skarga  uznana została za niezasadną. 
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 W przedmiotowej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła co następuje: 

omawiane działki stanowią drogę gruntową od ulicy Zaborowskiej w Przemęcie do Błocka. 

Według wypisu z rejestru gruntów na dzień 18 grudnia 2018 r. stanowią one własność Skarbu 

Państwa. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o 

gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741 należy do Starosty. 

 Przedmiotowe działki zgodnie z ustaleniami w ewidencji gruntów i budynków 

stanowią drogi gruntowe, które są również wykorzystywane przez rolników jako dojazd do 

łąk. Należy podkreślić, że skarżący wykazał się inicjatywą społeczną. Jednak prace 

naprawcze, które były dokonane przez skarżącego zostały wykonane bez uzgodnień  

z właścicielem omawianych nieruchomości.  

 Zdaniem Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  uwzględniając zapis ustawy o 

gospodarce nieruchomościami art. 4 ust. 9 – o właściwym organie należy przez to rozumieć 

starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, 

powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio 

własność gminy, powiatu i województwa, skarżący swoje żądanie zapłaty za poniesione 

koszty naprawy powinien skierować do odpowiedniego właściciela nieruchomości. Ponadto 

komisja  uważa, że nie ma podstaw prawnych do zapłaty żądanej kwoty.  

 Droga Skarbu Państwa Zaborowo - Błocko nie należy do gminnego zasobu 

nieruchomości i w tym zakresie Wójt nie ma kompetencji do podejmowania żadnych działań. 

Droga  prowadząca do oczyszczalni i dalej  na łąki jest własnością gminy i Gmina Przemęt 

dba o jej utrzymanie. Skarżącemu nie zlecono wykonania naprawy i dlatego żądanie zapłaty 

200 zł jest bezpodstawne i tym samym skarga na Wójta Gminy Przemęt jest pozbawiona 

podstawy prawnej.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe skarga jest bezzasadna. 

 

 

Zgodnie z art. 239 Kpa pouczam, iż w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia 

została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,  

a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją  

w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

 

 

Do projektu uchwały radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu przyjęła jednogłośnie 

bezwzględną większością głosów uchwałę Nr 29/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 3 listopada 2018 roku wniesionej przez  która stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 18/ Wolne głosy, wnioski i informacje.   

 

 Radny, Tomasz Maciejewski zadał pytanie dotyczące zadań zaplanowanych w budżecie i 

stwierdził, że analizując budżet można zaplanować wiele zadań między innymi na ścieżkę 

Barchlin – Przemęt, zakup urządzenia do pomiaru prędkości.  Wyraził zadowolenie z tych 
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działań.  

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że jeżeli chodzi o zakup urządzenia do 

pomiaru prędkości to ta inwestycja finansowa jest bardzo zasadna. Zaplanowaliśmy, gdy 

byłem Starostą Powiatu Wolsztyńskiego środki finansowe w Budżecie Powiatu na to 

urządzenie.  Omówił zaplanowane i wprowadzone do budżetu powiatu zadania inwestycyjne 

dotyczące: budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3820P w 

miejscowości Nowa Wieś – kwota 120.000,00 zł (budżet PZD), budowy ciągu pieszo – 

rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3820 P w miejscowości Perkowo – kwota 

75.000,00 zł (budżet PZD), budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 3820P Popowo – 

Barchlin – dokumentacja projektowa – kwota 200.000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej nr 

3821P w miejscowości Wieleń – kwota 700.000,00 zł. Ponadto przedstawił informacje 

dotyczące mierników prędkości zaprojektowanych na początku drogi powiatowej w 

miejscowości Bucz Dębina, prowadzonych pracach nad skomunalizowaniem gruntów 

(dokumenty znajdują się u Wojewody). 

 

Sołtys z Sokołowic, Kazimierz Cichoszewski poinformował, że jeżeli chodzi o światłowody 

to miejscowość Sokołowice na mapie była umieszczona. Okazuje się, że jednak nie jesteśmy 

ujęci na tej mapie. Chciałbym, aby tego dopilnować. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak odpowiedział, że temat światłowodów nie jest tylko 

związany z Sokołowicami.  

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka poinformował, że nie wszędzie światłowód dociera, tak jak 

miał dotrzeć i to niestety jest problem, który tak naprawdę trudny jest do rozwiązania przez 

nas. My jedyne co możemy zrobić to monitować do INEI o to, aby uwzględniła te 

miejscowości, a chyba są trzy, które jak gdyby nie zostały ujęte w tym systemie oraz niektóre 

budynki, które jak gdyby zostały pominięte. INEA twierdzi, że to jest dla nich nieopłacalne i 

dlatego, że realizuje ten projekt w oparciu o jakieś tam założenia procentowe dostarczania 

tego Internetu szerokopasmowego to oni się z tego teoretycznie wywiązują. Natomiast w 

praktyce to wygląda tak, że ten Internet wszyscy podpięty mają. My już wystosowaliśmy 

odpowiednie pismo do INEI, aby się odniosła z uzasadnieniem dlaczego w tych 

miejscowościach, które zostały pominięte, dlaczego te gospodarstwa zostały pominięte i 

przystąpimy do kolejnych rozmów, negocjacji i może to pomoże. To jest interes samej INEI. 

Natomiast nie już gminy. 

 

Sołtys wsi Siekowo, Czesław Kostrzewa wskazał, że lampy na ulicach często się psują i 

najlepiej, aby zapytać sołtysa, gdzie co np. trzy dni lampy się psują. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka poinformował, że tak to jest z tymi lampami. Pan Sołtys 

faktycznie 24 grudnia w samą Wigilię zgłaszał problem niepalących się lamp, który trwa już 

kilka dni. Sam Prezes Małkowski mówił, że podejmą działania. Widocznie nie przyniosły 

skutku. Dopiero dzisiaj te lampy zostały naprawione. Ja się z Prezesem spotkam w 

poniedziałek. To spotkanie jest następstwem tej umowy, którą będziemy podpisywać z ENEĄ 
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i wtedy też będziemy rozważać pewne sytuacje. Tam są pewne możliwości jak gdyby wpływu 

na kolejność wykonywanych prac i przeglądów i oczywiście te uwagi Pana Sołtysa zostaną 

zgłoszone. 

 

Sołtys wsi Przemęt, Jacek Skorupiński poinformował, że jest problem, gdy awaria lampy 

nastąpi w piątek wieczorem. Zgłosić tego faktu nie można, bo nie ma numeru pod, który 

można zadzwonić. Dobrze by było problem zgłoszenia niepalących się lamp uregulować, aby 

sołtysi mieli numery telefonów i mogli zgłaszać ten problem bezpośrednio, lub e-mailem. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka – na chwilę obecną Drodzy Państwo przecież o tym problemie 

wiemy nie od dzisiaj, bo ten problem istnieje od kilku, kilkunastu lat. ENEA to jest operator, 

który ma naprawdę wyłączność na konserwację oświetlenia, które jest jego majątkiem. My 

oczywiście jako Gmina posiadamy własne oświetlenie, które jest w naszym majątku i jest to 

oświetlenie tzw. parkowe. Natomiast tutaj ENEA rządzi się swoimi prawami. Nie ma 

możliwości, żeby ktokolwiek inny zgłaszał awarię, dlatego, że to by wprowadziło pewien 

chaos. Awaria jest zgłaszana poprzez system elektroniczny i dlatego to się odbywa w 

poniedziałek ponieważ wtedy czas jest zapisywany i obwarowany odpowiednimi zapisami w 

umowie, więc tutaj nie ma innej możliwości. Gdybyśmy w konsekwencji dłuższego okresu 

czasu wymieniali to na oprawy ledowe, które mają większą wytrzymałość i większą trwałość 

to jest szansa, że tych awarii będzie mniej. 

 

Radna. Monika Maćkowiak zapytała przez jaki okres czasu obowiązuje zgłoszenie awarii? 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział, że przez okres 14 dni. 

 

Radny, Ireneusz Wolniczak poprosił o zwrócenie uwagi na remont drogi 305, miejscach 

wysypywanych tłuczniem, krzyżówce w Wieleniu, wyrównanie wyrw oraz na bardzo duży 

uskok w drodze za Wieleniem. 

 

Sołtys wsi Starkowo, Adam Czapczynski poprosił o przycinkę gałęzi na drodze Starkowo 

połączonej z Boszkowem. Na tej drodze też napływa podczas deszczu dużo piasku. Poprosił 

również o wyklejenie dziur od Kapliczki do torów kolejowych. Odniósł się również do 

sprawy fotoradarów. Podziękował na te urządzenia i dzięki ich zamontowaniu jest duża 

poprawa, dyscyplinuje to kierowców. Poruszył również sprawy dotyczące światłowodów, 

skrzynek hydrantowych oraz starej drogi brukowej. 

 

Mieszkaniec Sączkowa, Pan Stanisław Matejaszek poruszył sprawę wypadku mieszkańca 

Przemętu, który złamał trzy żebra, uszkodzonej barierki  za oczyszczalnią ścieków, wypadku 

w Przedsiębiorstwie Komunalnym, opłaty za wodę, przyłączy wody. Ponadto złożył życzenia 

Szczęśliwego Nowego Roku. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak złożył życzenia noworoczne, życząc zdrowia i wszystkiego 

dobrego w nadchodzącym Nowym Roku. 

 



40 

 

Prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Andrzej Smolarek wyjaśnił sprawę 

dotyczącą wypadku na oczyszczalni ścieków, omówił stawki za wodę oraz poinformował, że 

na stronie spółki są wyniki badań wody i można je tam sprawdzać. 

 

Ad.19/ Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

 

W tym punkcie obrad nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad.20/ Zamknięcie obrad. 

 

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

ogłosiła o godz. 13
20

 zamknięcie obrad czwartej sesji Rady Gminy Przemęt  

i podziękowała wszystkim za udział w obradach. 

 

 Przewodniczący 

    Rady Gminy 

Sporządziła: 

Danuta Słodnik Elżbieta Wita 


