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Protokół Nr 7/2019 

z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 4 marca 2019 roku 

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie. 

Listy obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowią kolejno załączniki nr 1,2,3               

do protokołu. 

Przyjęty porządek obrad siódmej sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z szóstej 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 odwołania Skarbnika Gminy Przemęt. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przemęt. 

9. Wolne głosy, wnioski i informacje. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1/ Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz.  1405 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 Panie i Panów Radnych, Wójta 

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

Gminy Pana Grzegorza Aryża, Przewodniczącego Rady Powiatu Wolsztyńskiego Pana Janusza 

Mrozkowiaka, Kierowników Wydziałów,  Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka 

w Przemęcie Pana Macieja Ratajczaka, Panią Bożenę Ćwiklińską Z-cę Skarbnika, Radnych 

Powiatu Wolsztyńskiego, Panie i Panów Sołtysów  oraz wszystkie osoby obecne na sali obrad. 

Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita odczytała przygotowany porządek obrad siódmej 

sesji Rady Gminy Przemęt i nie zgłoszono do niego żadnych zmian. 

Ad. 3/ Przyjęcie protokołu z szóstej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że zapoznała się  
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z protokołem z szóstej sesji i jest zgodny z jej przebiegiem. 

Do protokołów nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych 

obecnych na sesji. 

Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji: 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 4 marca 2019 r. na siódmej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji. 

 

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 

 

Ad. 4/ Interpelacje radnych. 

Radny, Tomasz Maciejewski ponowił interpelację dotyczącą wykonania budowy drogi wraz z 

niezbędną infrastrukturą na ulicy Słonecznej w Buczu oraz połączenia ulicy Słonecznej z ulicą 

Topolową poprzez wykupienie gruntów. 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  
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międzysesyjnym dnia 21.02.2019 r. uczestniczyła w Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych Rady Gminy. 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

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

Koziołek poinformowała, że Komisja spotkała się:   

 

• 21.02.2019 r. i była to Komisja wyjazdowa. Wszyscy radni działający w tej Komisji 

udali się do oddziału przedszkolnego w Popowie Starym. Tam spotkała się z nimi Pani 

Dyrektor Przedszkola w Buczu Pani Melania Wysocka. Opowiedziała o wszystkich 

problemach związanych z Przedszkolem i rekrutacją do niego. Następnie zaprosiła całą 

Komisję do Przedszkola w Buczu i pokazała im swoje przedszkole i oddział modułowy. 

Później udali się do szkoły i spotkali się z Dyrektorem tej szkoły Panem Bartłomiejem 

Górnym, który opowiedział o swojej pracy i o planach związanych ze szkołą. Komisja 

obejrzała wszystkie budynki szkolne. 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego,  

Jan Rademacher poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26.02.2019 r. gościła Pana 

Henryka Ratajczaka z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który przedstawił informacje na temat 

zasad realizacji polityki rolnej i wspierania gospodarstw rolnych. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ireneusz Wolniczak poinformował, że Komisja  

na posiedzeniu w dniu 28.02.2019 r. zostały omówione ogólne zasady dotyczące prac Komisji 

Rewizyjnej. 

 

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  19.02.2019 r. do 04.03.2019 r.: 

• 19.02 odbyła się uroczystość 50 – lecia pożycia par małżeńskich, która miała miejsce w 

Błotnicy. Uroczystością tą zajął się Wydział Spraw Obywatelskich z jego 

Kierownikiem na czele. Natomiast częścią artystyczną Gminne Centrum Kultury i 

Biblioteka w Przemęcie. Tego samego dnia odbyło się również spotkanie Koła 

Towarzystwa Pamięci Powstania Warszawskiego. Na tym spotkaniu Pan Antoni 

Fornalski Przewodniczący Koła przedstawił jego całą działalność. Wójt zaproponował, 

aby dalej w tym zarządzie prace prowadziła była Wójt Pani Dorota Gorzelniak. 

Spotkało się to z zaakceptowaniem i członkowie tego Koła to zaaprobowali. 
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• 20.02 miały miejsce innowacje pedagogiczne „Mały patriota” (czytanie legend w kl. I-

III w Buczu), 

• 21.02 odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego Obra. Z Gminy 

Przemęt wydelegowane są trzy osoby do tego Zarządu: Pani Małgorzata Kurzawa, Pan 

Z-ca Wójta Waldemar Kalitka oraz Wójt Gminy Pan Janusz Frąckowiak. Kwestia 

śmieci to temat obszerny. W dniu 19.03.2019 r. odbędzie się spotkanie w Piotrowie I. 

Trwają rozmowy z Panem Krzysztofem Piasek na temat wzrostu cen odpadów. W tym 

samym dniu miała miejsce również narada z kierownikami wydziałów (od 1 marca 

nastąpiła zmiana w Urzędzie – referaty zamieniają się w wydziały), 

• 22.02 spotkanie ze strażakami. Spotkanie to zostało zorganizowane ze względu na 

liczne pytania związane z rozliczeniami CIT i sprawozdań. Chodzi tutaj o 

sprawozdawczość elektroniczną. W spotkaniu brali udział między innymi Pani 

Naczelnik Urzędu Skarbowego, która wytłumaczyła aspekty związane z rozliczeniami, 

Prezes Zarządu Gminnego Straży Pożarnej Pan Józef Pauch. Wójt podziękował Panu 

Jakubowi Górnemu oraz Panu Leszkowi Anglart za pomoc elektroniczną, 

• 24.02 miał miejsce koncert karnawałowy z młodzieżową orkiestrą dętą. Wójt 

podziękował całej orkiestrze, Radnemu Panu Łukaszowi Wojciechowskiemu oraz 

wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Stwierdził, że mamy bardzo 

utalentowaną orkiestrę i możemy być z niej dumni. Mażoretki również pokazały swój 

wspaniały kunszt, 

• 26.02 zaproszono Policjantów z Posterunku Policji w Przemęcie wraz z ich 

kierownikiem, aby podziękować za szybką akcję, która miała miejsce w miejscowości 

Nowa Wieś i przywiezienie dziecka do Szpitala Powiatowego w Wolsztynie. 

Podziękowania złożono również Komendantowi Głównemu Policji. Tego dnia również 

odbyło się spotkanie z Panem Zbigniewem Fasieckim. Tematem spotkania były 

działania związane z bezpieczeństwem sezonu letniego oraz inwestycyjne na terenie 

plaży gminnej, 

• 27.02 wizytowana była szkoła w Mochach przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta oraz 

Sekretarza. Wójt poinformował, że mamy w Mochach kilka budynków, które muszą 

być remontowane lub dostosowane do pewnych działań. Szkoła w Mochach wygrała 

Konkurs Domestosa w którym zdobyła środki finansowe na remont łazienek. Na tym 

spotkaniu Pani Dyrektor przedstawiła szereg spraw łącznie z projektem tych łazienek. 

Tego samego dnia nastąpiła wizyta Posła Krzysztofa Paszyk, który przedstawił 

działania projektów poselskich mieszkańców wsi i naszej Gminy. Poruszone zostały 

tematy naszej współpracy i dalszych działań związanych z pomocą jednostkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych, 

• 28.02 odbyło się zebranie sprawozdawczo – szkoleniowe Gminnego Koła Hodowców 

Bydła w Starkowie. Tematy poruszane związane były z hodowlą zwierząt, spadku cen 

towarów i pomocy w tym kierunku. Następnie w tym samym dniu Wójt gościł Prezesa 

Związku Międzygminnego Obra Pana Krzysztofa Piasek. Na tym spotkaniu zostały 

poruszone tematy związane z sortowaniem szkła we workach i wywożenie ich w 

odpowiednich terminach, a także określenie terminów wywozu popiołu, 
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• 01.03 spotkanie cykliczne samorządowców rejonu leszczyńskiego inicjowane przez 

Starostę Leszczyńskiego, Prezydenta Leszna, na którym zostały omówione tematy 

związane między innymi z szlakami kajakowymi, 

• 03.03 na zaproszenie Sołtysa wsi Kaszczor Wójt brał udział w Dniu Kobiet. 

Ponadto Wójt zaprosił również na 8 marca na Wesoły Dzień Kobiet do sali Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

 

Do powyższych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

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

w okresie międzysesyjnym od 19.02.2019 r. do 04.03.2019 r.: 

• 18.02. odbyło się spotkanie z projektantem sieci gazowej – przekazano nasze uwagi do 

realizacji projektantowi (dot. podpięcia do projektowanej nitki Popowa Starego i 

Poświętna, przeprojektowania przebiegu w terenie przeznaczonym pod ścieżkę i w 

chodniku, a nie pod parkiem), czekamy na ocenę możliwości ich realizacji i informację 

zwrotną, 

• 20.02 miało miejsce spotkanie w Starostwie w sprawie uzgodnień dla projektowanej 

przebudowy ulicy Wczasowej w miejscowości Wieleń, ustalenie drogi, wybór wariantu 

instalacji burzowej dot. ilości zlewni, oszacowaliśmy obszary odwodnienia, 

przekazaliśmy uwagi do projektanta, 

• 21.02 odbyło się spotkanie z przedstawicielką firmy Mobilna Szkoła, z którą omówiłem 

projekt dwujęzycznego żłobka i przedszkola, możliwość wprowadzenia pilotażu w 

przyszłym roku w jednym z przedszkoli i żłobku (umówione spotkanie szkoleniowe). 

Tego samego dnia wykonanie przedmiarów w budynku biblioteki w Mochach (remont 

mieszkania), wykonanie kosztorysu na remont dachu na salce gimnastycznej przy małej 

szkole, omówienie zagospodarowania budynku przy ul. Wolsztyńskiej 2 (projekt 

biblioteka + kino za rogiem + pomieszczenie dla organizacji pozarządowych), 

• 22.02 spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na 

odcinku drogi 305 Kaszczor – Wieleń, omówienie zjazdów z drogi 305 w kierunku na 

Wijewo oraz analizy miejsca dla przystanku autobusowego dla dzieci w Wieleniu. W 

tym samym dniu objazd z Prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego oczyszczalni i ujęć 

wody Wieleń, Mochy, Nowa Wieś, Przemęt, sprawy ewentualnej rozbudowy 

oczyszczalni i składowania śmieci w Wieleniu, 

• 25.02 spotkanie z przedstawicielem firmy oświetleniowej i dyskusja nad 

możliwościami zastosowania i zastąpienia istniejącego oświetlenia drogowego i 

wewnętrznego oświetleniem ledowym w salach gimnastycznych, 

• 26.02 wysłano zapytania o cenę na wykonania pozostałej części utwardzenia przy 

remizie w Buczu. Do 8 marca mamy czas zbierania ofert. Tego samego dnia Przemęckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne wyremontowało barierkę przy moście na Gaci 

Zaborowskiej, przycięto drzewa (przycinka prowadzona na bieżąco: Przemęt, Popowo 

Stare), 

• 28.02 spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju  

w sprawie podpisania umowy na przygotowanie projektu dla szkoły zawodowej w 
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ramach kształcenia zawodowego młodzieży (doposażenie, praktyki, kompetencje 

rozszerzone). W tym samym dniu odbyło się również spotkanie z projektantem w 

sprawie wykonania projektu na przebudowę drogi Biskupice – Sokołowice, 

• 03.03 brałem udział w Święcie z Okazji Dnia Kobiet na zaproszenie sołtysa wsi Popowo 

Stare, 

• 04.03 przygotowywane przetargi na Białą Górę oraz na równanie dróg (w chwili 

obecnej zbierane informacje o ilości dróg do równania) – szacunkowo ok. 120 km. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zapytała, czy można się na dzień dzisiejszy coś 

więcej dowiedzieć, czy jednak po spotkaniu lipcowym. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział, że według niego po spotkaniu lipcowym, dlatego, 

że przyjedzie specjalista, który ten projekt budował, aby przedstawić w formie prezentacyjnej 

i materiałowej jak on może wyglądać. Zgodnie z przekazanymi informacjami istnieje 

możliwość zgodnie z przygotowanymi materiałami, żeby mogli zająć się tymi zajęciami Ci 

wychowawcy, którzy w tym przedszkolu czy żłobku są wychowawcami, czyli nie musi to być 

specjalny nauczyciel. 

Więcej pytań nie zadano. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt. 

 

Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt poinformował, że cyt.”  W związku  

ze złożonym przez Panią Dorotę Reymann wnioskiem o odwołanie ze stanowiska Skarbnika 

Gminy Przemęt, Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Rady Gminy Przemęt  

z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt. Odwołanie 

skarbnika następuje na wniosek wójta, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym i należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. W związku z 

powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

 

Radny, Ireneusz Wolniczak zapytał, czy wiadomo co będzie robiła ta osoba po odwołaniu, czy 

zakończy karierę w tym urzędzie, czy jest jakiś plan w stosunku do tej osoby? 

 

Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak odpowiedział, że Pani Dorota Reymann będzie 

pracowała dalej w urzędzie, oczywiście nie na stanowisku, z którego była urlopowana. To 

stanowisko zostało obsadzone w poprzedniej kadencji przez inną osobę. Dlatego nastąpiło 

porozumienie, że Pani Skarbnik nie wraca na stanowisko Głównego Księgowego, na które 

powinna wrócić, a wraca na stanowisko, które zostało ustalone w porozumieniu. Będzie 

pracowała, ale w innym wydziale. 
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Radny, Łukasz Wojciechowski poinformował, że nie ukrywa tego, że jest to dla niego bardzo 

ciężka decyzja, w związku z tym, że jest też pracownikiem Gminnego Centrum Kultury i 

Biblioteka w Przemęcie. Z tego względu i do tej pory razem z Panią Dorotą Reymann 

pracowali. Stwierdził, że bardzo dobrze wywiązywała się ze swoich zadań, obowiązków. 

Poprosił o zrozumienie i zapytał, czy Pani Dorota dała jakiś powód tego, że tak nagle rezygnuje 

z tego stanowiska. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak odpowiedział, że w tej kwestii rozumie Pana Radnego 

Łukasza Wojciechowskiego i nie od dzisiaj jest pracownikiem samorządowym, ale do 

kompetencji Wójta, nie tylko Starosty czy Prezydenta należy to, że może na jego wniosek być 

podjęta decyzja o odwołaniu bądź też o powołaniu Skarbnika. Jednak decyzja należy do Rady, 

bo to Rada przegłosowuje. W przypadku Pani Skarbnik rozmowy z Panią Skarbnik były i 

oczywiście z Panią Mecenas. Po tych rozmowach doszło do tego, że to Pani Skarbnik złożyła 

wypowiedzenie, a nie będę ja jej odwoływał. To była jej wolna nieprzymuszona wola. Na 

samym wstępie zaznaczył, że jak objął funkcję Wójta to jasno i czytelnie powiedział, że będzie 

powoływał na tę funkcję innego Skarbnika, oczywiście nie ujmując dotychczasowemu 

Skarbnikowi fachowości i doświadczeniu. To jest decyzja Wójta i to Wójt odpowiada w 100% 

za działanie związane z funkcjonowaniem gminy. 

 

Radny, Tomasz Maciejewski poinformował, że cyt. „chciałem przed głosowaniem – 

zaznaczam, że wypowiadam się za siebie – że miałem kilka ciężkich wieczorów. To co Pan 

Wójt powiedział, to oczywiście jest jasne, ponieważ Pan Wójt ma prawo dobierać sobie 

pracowników itd. Natomiast ta decyzja jest pozostawiona tutaj radzie. Ja miałem przyjemność 

pracować z Panią Dorotą od roku 2006. Natomiast z Panią Bożeną też współpracowałem przez 

wiele lat. Bardzo cenię sobie pracę pod kątem zaangażowania i jeśli chodzi o przygotowanie 

merytoryczne zdobytego doświadczenia obydwu Pań. Myślę, że jest to powodem dumy dla 

Gminy Przemęt, że mamy tak doskonałe zasoby kadrowe. Szkoda, że nie ma takich dwóch 

stanowisk jednoznacznych w jednym miejscu, w jednym urzędzie. Dlatego proszę zrozumieć 

wynik dzisiaj mojego głosowania. Sumienie nie pozwoliłoby mi, żebym postąpił inaczej. Chcę 

jeszcze raz wyraźnie podkreślić, żeby wszystkie osoby na tej sali o tym wiedziały. Bardzo sobie 

cenię pracę Pani Doroty i Pani Bożeny. Wiem, że zawsze robiły to z niesamowitym 

zaangażowaniem, najlepiej jak potrafiły. Cały przebieg sesji, komisji w których 

uczestniczyliśmy, ja nigdy nie miałem do nich uwag. Zawsze odpowiedzi były pełne, treściwe. 

Jeżeli wymagało to doprecyzowania, to Panie starały się możliwie pozyskać te informacje na 

następne spotkanie, bądź też doraźnie, jeżeli było to możliwe odpowiedzieć na tej komisji. 

Chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Nie ma z nami Pani Doroty. Szkoda, że Pani Dorota tych 

słów nie słyszy, być może odtworzy sesję. Natomiast jest tutaj Pani Bożena. Także Pani Bożeno 

proszę zrozumieć moją sytuację. Dziękuję.” Koniec cytatu  

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak odpowiedział cyt.” Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. To 

są Pana Radnego prywatne słowa i tak jak powiedziałem proszę wziąć pod uwagę, że to 

ustawodawca ustalił, że Wójtem się bywa, Starostą się bywa, Skarbnikiem się bywa. Jeżeli jest 

tutaj taka sekwencja, to mamy tutaj wspaniałych fachowców, bo dobrze, że jest dzisiaj tutaj Pan 

Przewodniczący Rady Powiatu. Widziałem pożegnanie Pani Skarbnik i tym bardziej jak 
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powiedział, jestem z tego dumny, że jako Starosta poprzedniej kadencji mogłem z takimi 

osobami współpracować i dalej chcę. Dziękuję.” Koniec cytatu. 

  

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 4 marca 2019 r. na siódmej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący się” obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x    x 

3. Bernadeta Golińska x    x 

4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

6. Piotr Kokornaczyk x  x   

7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x    x 

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” 10 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 5 

 

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

głosów w następujący sposób: „za” – 10 radnych, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się” – 

5 radnych uchwałę Nr  46/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt, która 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Gminy Przemęt. 
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Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie poinformował, że cyt.”  W związku z odwołaniem dotychczasowego Skarbnika Gminy 

Przemęt Pani Doroty Reymann zaszła konieczność powołania nowej osoby na stanowisko 

Skarbnika Gminy Przemęt. Stosunek pracy Skarbnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nawiązuje się na podstawie 

powołania. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

powołanie Skarbnika jest dokonywane na wniosek Wójta Gminy i należy do wyłącznej 

kompetencji Rady. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione. Proponuję na to stanowisko P. Bożenę Ćwiklińską” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję i zapytała, czy Pani Bożena 

Ćwiklińska wyraża zgodę na kandydowanie na Skarbnika Gminy Przemęt. 

 

Pani Bożena Ćwiklińska wyraziła zgodę na kandydowanie na powyższe stanowisko. 

 

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 4 marca 2019 r. na siódmej sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przemęt. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący się” obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x  x   

3. Bernadeta Golińska x    x 

4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

6. Piotr Kokornaczyk x  x   

7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x    x 

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 

 



10 

 

Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 

15 

Głosów „za” 11 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 4 

 

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

głosów w następujący sposób: „za” – 11 radnych, „przeciw” – 0 głosów, wstrzymujący się – 4 

radnych  uchwałę Nr 47/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przemęt, która 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 9/ Wolne głosy, wnioski i informacje.   

 

Skarbnik Gminy, Bożena Ćwiklińska poinformowała, że cyt.” Panie Wójcie, Pani 

Przewodnicząca, Szanowna Rado, dziękuję za powołanie mnie na stanowisko Skarbnika. Na 

obecną chwilę mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby dobrze wykonywać swoje 

obowiązki. Dziękuję.” Koniec cytatu. 

 

Pani Dagmara Angier -Sroka stwierdziła, że cyt.” Mieszkam w Wieleniu. Reprezentuję 

Fundację Sztuka dla Ludzi. Przyszłam tutaj do Państwa, ponieważ stwierdziłam, że dobrze 

powiedzieć na jakim etapie jest projekt, chociaż wszyscy Państwo wiedzą, że Gmina Przemęt 

uzyskała środki na projekt dla seniorów. Jesteśmy artystami z mężem. Nasza decyzja związana 

z rezygnacją z bycia partnerem projektu wynikała tylko i wyłącznie z formy zatrudnienia, jaką 

mieliśmy sobie sami zapewnić jako fundacja i zarząd. To nas przerosło w takim sensie, że dało 

nam to możliwości bycia jakby dalej w tym projekcie i stwierdziliśmy, też mówiliśmy Pani 

Kierownik GOPS, że dobrze by było, żeby ktoś inny się znalazł w to miejsce, bo my jesteśmy 

dalej otwarci na współpracę. Powiem szczerze, że projekt niby oficjalnie jeszcze nie ruszył tzn. 

ruszył, ale nie ma jeszcze finansowania prowadzonego, a my jako artyści stwierdziliśmy, że 

chcemy prowadzić warsztaty, ponieważ spotykaliśmy się z tymi ludźmi. Była rekrutacja 

przeprowadzona. Zrobiliśmy przeszło 30 warsztatów dla tych osób bez żadnego finansowania 

i chcę powiedzieć, że jesteśmy. My nie jesteśmy obcy, nie jesteśmy gdzieś tam z powietrza. 

Jesteśmy stąd, chcemy działać, bo jesteśmy społecznikami. Chcemy działać na rzecz 

społeczeństwa lokalnego. Cieszymy się, bo przyszedł taki moment, że zaczęły się też media 

interesować i zaczęli do nas wydzwaniać, że afera. Powiedziałam, że nie ma afery. Jest to po 

prostu wyjście z jakiejś sytuacji trudnej, niemożliwej. To nie jest nasza fanaberia, że 

napisaliśmy projekt, złożyliśmy go i nagle się okazuje, że rezygnujemy, bo mamy taki kaprys. 

To naprawdę bardzo nas by dotknęło osobiście. To tak jakbyśmy stali się dla siebie 

przedsiębiorcą, czyli byłoby zatrudnienie na etat, które ciągle musiałoby w naszej fundacji być 

jakby priorytetowe. Chcemy pracować niezależnie od finansowania. Stwierdziliśmy, że 

rezygnujemy. Dziękujemy, że znalazła się organizacja, która chciała to tak naprawdę dalej 

prowadzić, bo stwierdziliśmy, że jesteśmy otwarci na zatrudnienie przez kogoś innego. 

Jesteśmy też otwarci, że jeżeli ktoś się znajdzie, to może śmiało prowadzić chociaż to była 

nasza wizja, nasza kontynuacja naszych działań. W 2016 r. realizowaliśmy razem z GCKiB w 

Przemęcie projekt pt. „Sztuka Puka”. Ja dziękuję, że jest, bo są to pieniądze, które są pozyskane. 
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Stwierdziliśmy, że wszyscy działamy na jedną rzecz naszych mieszkańców, seniorów i Urząd, 

GOPS, nasza fundacja, a teraz fundacja „Centrum Aktywności”. Cieszę się, że jest jakaś 

możliwość realizacji czegoś, co tak i tak jest do przodu. To są tylko formalności i czekanie. 

Wiem, że jest to dłuższy czas. Wszyscy się denerwowali, jak to będzie. Dziękuję, że mogłam 

coś tutaj powiedzieć. Decyzja jest taka, że nie ma porzucania kogoś, tylko szukania wyjścia, 

ścieżki.” Koniec cytatu. 

  

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak odpowiedział cyt. „Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się 

bardzo. Sądzę, że przez wiele, wiele lat będziemy pracować i zawsze wiem, że dobro raz dane 

podwójnie powraca. Dlatego cieszę się tym bardziej, że to też zaowocowało moi drodzy. Nie 

chciałem dzisiaj czytać tego w moim sprawozdaniu, bo to dopiero będzie w tym tygodniu w 

środę, ale już otrzymałem zaproszenie do Wojewody. Środki, które mają być na Dom 

Dziennego Pobytu ponad 300 tys. zł łącznie z tą kwotą na klub w Kaszczorze. Dostaliśmy 

informację, że otrzymaliśmy kolejne zawiadomienie o 900 tys. zł, że otrzymamy. Dziękuję 

bardzo Pani i fundacji i sądzę, że będziemy funkcjonować dalej.” Koniec cytatu. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Przemęcie, Barbara Ścigała stwierdziła, że cyt.” Tak 

jak Pani Dagmara mówiła, w grudniu rozpoczęliśmy ten projekt. Niestety później Państwo 

złożyli rezygnację, ale cały czas były te zajęcia prowadzone i tak od grudnia do końca lutego. 

Państwo tutaj prowadzą zajęcia w 4 klubach. Co tydzień jeden raz w tygodniu. Także wielkie, 

wielkie dzięki za to, że chcieliście Państwo poprowadzić i w zasadzie w tej chwili w formie 

wolontariatu. Dziękujemy bardzo. W tej chwili myślę, że wszystko idzie ku dobremu i fundacja 

„Centrum Aktywności” działa i będziemy razem działać wspólnie.” Koniec cytatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego, Janusz Mrozkowiak poinformował, że cyt. 

„Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Jestem 

tutaj z tego względu, że bardzo mi zależy jako Przewodniczącemu Rady Powiatu na ścisłych 

związkach i kontaktach z Radą Gminy Przemęt, a ma na to wpływ, że Pan Janusz Frąckowiak 

był przecież przez kadencję Starostą Wolsztyńskim i zależy mi na naszych samorządowch 

kontaktach. Drodzy Państwo nie zawsze będę mógł być na Waszych sesjach, ale będę się starał, 

jak tylko będę mógł, jak tylko obowiązki służbowe mi pozwolą. Jestem Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej i czasami te sytuacje się nakładają, a skoro mówię o szkolnictwie, to gorąca 

informacja sprzed 5 min. 25 marca ma być referendum w szkołach, a strajk nauczycieli 

rozpocznie się 8 kwietnia. Nie tylko jako Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego, ale 

również jako nauczyciel apeluję, aby Państwo dali możliwość wypowiedzenia się 

nauczycielom bez większych przeszkód, a gdy będą strajkować, to proszę ich zrozumieć.” 

Koniec cytatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Rademacher podziękował za wycinkę gałęzi na Gaci 

Zaborowskiej i naprawę mostu. Poinformował, o tym, że na drugi dzień już wiedział  od 

rolników o tej sytuacji. Podziękował również w imieniu rolników, sołtysa, który o to zabiegał 

oraz swoim własnym za wykonanie powyższych czynności. 

Radna, Bernadeta Golińska poinformowała, że cyt. „chciałam kilka słów skierować do Pani 
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Doroty Reymann niestety nieobecnej. Chciałam z tego miejsca, jako nowa radna podziękować 

za pomoc, przede wszystkim na komisjach, które się odbywały, za wnikliwe wyjaśnienia tych 

wszystkich zawiłości, które nie do końca jeszcze rozumiemy na początku naszej pracy 

społecznej. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, a nowej Pani Skarbnik życzę 

wszystkiego dobrego, zadowolenia i sukcesów w pracy.” Koniec cytatu. 

Sołtys wsi Przemęt, Jacek Piotrowski zgłosił pytanie do Z-cy Wójta cyt. „ słyszałem, że będzie 

ogłoszony przetarg na równiarkę. Kiedy można liczyć na to, żeby zaczęła pracować na wsiach. 

Teraz jest czas na to, aby równiarka mogła pracować. Prośba o określenie przybliżonej daty 

pracy równiarki”. Koniec cytatu. 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział, że cyt.” Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o 

równiarkę to myślę, że temat nie jest prosty dlatego, że nie może być ani za mokro ani za sucho 

na drogach. Musimy wypośrodkować. W chwili obecnej zbieramy informacje z kart zadań, 

które wprowadzili sołtysi. Z tych informacji, które mieliśmy wcześniej to tak jak powiedziałem 

szacowane jest ok. 120 km dróg do wyrównania, ale na pewno jeszcze dojdzie i dlatego 

szacujemy na 140 km dróg będzie do zrobienia. W przetargu, który chcemy ogłosić na dniach, 

najdalej tydzień ma się pojawić również informacja, która będzie stanowiła, kto tak naprawdę 

do tego przetargu będzie mógł wystartować, czyli te informacje, które zgłosili sołtysi, 

mieszkańcy, że istnieje potrzeba, żeby wykonawca dysponował więcej niż jedną równiarką. 

Będzie również, jak gdyby zapisane, aby zanotować właściwe wykonanie i wykonanie w 

czasie. Z początkiem kwietnia planujemy te prace rozpocząć. Nawet nie początek tylko koniec. 

Tutaj rozciągliwość w czasie będzie decydująca. Nie da się tego wszystkiego od razu wykonać. 

Będziemy to realizować to po kolei. Chcemy tak to rozpisać, żeby możliwość wykonania jak 

największej pracy była od rana do wieczora, łącznie prawdopodobnie z sobotami. Ja myślę, że 

w przeciągu dwóch tygodni pojawi się informacja, kiedy te prace powinny się zacząć.  

Dyrektor GCKiB w Przemęcie, Maciej Ratajczak poinformował, że cyt.” Mam dwa 

komunikaty. Pierwszy jest związany z planowanym przygotowaniem przez GCKiB i Gminę 

Przemęt albumu ze starymi fotografiami z terenu Gminy Przemęt. Tych fotografii mamy już 

sporo 300 – 400 zdjęć. Natomiast szukamy czegoś nowego. Apel tutaj do Państwa, Państwa 

Radnych, Sołtysów, że jeżeli Państwo posiadacie kontakt z osobami, które takimi dawnymi 

zdjęciami mogą się podzielić z nami. Być może też Państwo posiadacie też sami  dawne zdjęcia,  

jak wyglądały mniejsze miejscowości, bo większe typu Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy już 

w większości mamy, natomiast pozostałe troszeczkę mniejsze jeszcze nam brakują. Jeżeli ktoś 

posiada takie fotografie, to prosimy o kontakt. Druga informacja jest taka jak wspomniał Pan 

Wójt, czyli 8 marca o godz. 1800 na sali GCKiB w Przemęcie będzie Wesoły Dzień Kobiet, 

kabaret Buczanki, Kabaret Stefan. To zaproszenie tylko i wyłącznie dla Pań. Proszę przyjść i 

dobrze się bawić”. Koniec cytatu. 

Ad.10/ Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak poinformował, że cyt. „kwestia ul. Słonecznej i Topolowej 

tak jak Pan Radny zaznaczył droga jest zaprojektowana. Jest również złożony projekt na Pałac 

w Buczu, gdzie wartości kosztorysowe związane z tym, co chcemy zrobić są niedoszacowane 
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i dlatego będzie w pierwszej kolejności brana pod uwagę ta kwestia. Jeżeli chodzi o kwestię 

zakupu gruntu na przejazd i zlecę wydziałowi, aby zapoznał się z ofertą, bo jeżeli coś jest do 

sprzedania do za jaką cenę. Nie możemy za wszelką cenę, bo to byłaby niegospodarność. Jeżeli 

chodzi o tę drugą ulicę Słoneczną, to tak jak powiedział Pan Z-ca Wójta istnieje ta inwestycja 

w karcie zadań. Będą te karty realizowane i przedstawiane na komisjach. Musimy się 

zorientować, jak jest właściwa kwota tych działek, bo to są działki budowlane, to nie wiem, 

jaka będzie kwota tego wykupu. Trzeba się zorientować i przedstawić Radzie Gminy te 

informacje i propozycje. Chciałem dodać do tego, co powiedział Pan Dyrektor GCKiB jeszcze 

informację o tym, że w przyszłym roku będzie 30 rocznica, gdy samorząd gminy funkcjonuje. 

W ubiegłym tygodniu miałem spotkanie z Panem Władysławem Leśniczakiem, który budował 

budynek i mówił, co tutaj było i stało. Jeżeli są zdjęcia z tego czasu, to proszę Panie Dyrektorze 

ukazać też w tym albumie, co tutaj było. Proszę mieszkańców również o zdjęcia z lat 60 – 70 

tych., ” Koniec cytatu. 

Sołtys wsi Osłonin, Jadwiga Nowak poinformowała, że cyt. „kartę zadań oddałam, ale również 

dróg nie dopisaliśmy. Czy mogę w niej dopisać to zadanie.” Koniec cytatu. 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział, że cyt.” Szanowni Państwo, drodzy Sołtysi. Na 

najbliższym naszym spotkaniu – szkoleniu pracownik wydziału będzie przedstawiał pewne 

możliwości, które też dadzą Wam z kolei możliwość korekty tych zadań, ale w wyznaczonym 

dodatkowym czasie. Przeanalizujemy, to co jest. Natomiast jeżeli się okaże, że między czasie 

coś się pojawi, to oczywiście jako zadanie będzie mogło być również przyjęte. Jeżeli chodzi 

tylko i wyłącznie równanie dróg, to ja bym bardzo prosił, żeby to było w terminie 

nieprzekraczalnym do końca tygodnia, bo wtedy musimy zebrać pełną informację, dotyczącą 

tego, ile tych km ten przetarg wyniesie.” Koniec cytatu. 

Ad.11/ Zamknięcie obrad. 

 

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

ogłosiła o godz. 1500 zamknięcie obrad siódmej sesji Rady Gminy Przemęt  

i podziękowała wszystkim za udział w obradach. 

 

 Przewodniczący 

    Rady Gminy 

Sporządziła: 

Danuta Słodnik Elżbieta Wita 


