
UCHWAŁA NR 417/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022 r. (data wpływu 1 lipca 2022 r.). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 z związku z art. 247, 242 § 1, 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy Przemęt, uchwala, co następuje: 

§ 1. Odpowiedź na wniosek Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022 r. (data wpływu 1 lipca 2022 r.) stanowi 
uzasadnienie będące załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, który udzieli odpowiedzi 
wnioskodawcy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 417/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 417/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia 
wniosku Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022 r. (data wpływu 1 lipca 2022 r.). 

W dniu 1 lipca 2022 roku drogą elektroniczną wpłynęło pismo Pana M.S. 

Po analizie Przewodniczący Rady Gminy Przemęt pismem nr OR. 1510.7.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku 
poinformowała wnioskodawcę o zakwalifikowaniu pisma jako wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze. zm.). W piśmie tym wnioskodawca został ponadto 
poinformowany o wyznaczeniu na podstawie art. 36 § 1 K.p.a nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 
31 sierpnia 2022 roku. 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 
oraz Statutu Gminy Przemęt, wniosek został przekazany pismem nr OR. 1510.7.2022 z dnia 6 lipca 2022 roku 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wydania opinii. Komisja na posiedzeniu w dniu 15 lipca 
2022 roku zapoznała się z przedmiotową sprawą. Natomiast na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2022 r. po 
dyskusji i analizie dokumentów, zarekomendowała Radzie Gminy Przemęt o nie uwzględnienie wniosku 
z następujących powodów. 

Wniosek Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022 roku zawiera prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte 
w przedmiotowym piśmie w brzmieniu: „W związku z udzieleniem absolutorium Wójtowi J. Frąckowiakowi 
podczas sesji w dniu 28.06.2022r proszę o odpowiedź, czy wszyscy Radni wzięli pod uwagę zaniedbania Gmina 
Przemęt i nie skorzystania z konkursu grantowego w programie "Cyfrowa Gmina"? 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie organizatora Gmina Przemęt została wskazana w I turze 
harmonogramu składania wniosków czyli 18.10- 17.11.2021 r? 

Dlaczego Gmina nie złożyła stosownego wniosku? 

Kto jest odpowiedzialny za porzucenie szansy pozyskania ponad 400 tys złotych dla gminy? 

Czy do realizacji zadania była wyznaczona konkretna osoba? W jaki sposób odbyło się ewentualne 
wyznaczenie odpowiedzialnej osoby? 

Dlaczego Gmina nie pochwaliła się " swoją niefrasobliwością" w mediach lokalnych?” 

Dnia 18 lipca 2022 r. Przewodniczący Rady Gminy Przemęt poinformowała wnioskodawcę 
o zakwalifikowaniu pisma Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022 r. jako wniosek oraz o przedłużeniu terminu 
rozpatrzenia sprawy do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Pismem z dnia 22 lipca 2022 r. Wójt Gminy Przemęt odpowiadając na pismo Przewodniczącego Rady Gminy 
Przemęt z dnia 6 lipca 2022 r. poinformował, że Gmina Przemęt zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 
organizatora konkursu „Cyfrowa Gmina” została wskazana w I turze harmonogramu składania wniosków czyli 
18.10- 17.11.2021 r. Udział w konkursie „Cyfrowa Gmina” nie był obligatoryjny. W związku z udziałem 
Gminy Przemęt w wielu innych programach i konkursach dających możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych oraz licznymi obowiązkami wynikającymi z ich realizacji podjęto decyzję o braku udziału w ww. 
konkursie. W związku z powyższym do realizacji zadania nie została wyznaczona konkretna osoba. 

Po przeanalizowaniu dokumentów do przedmiotowej sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła 
co następuje: 

Odnosząc się do I części pisma: w związku z udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt Januszowi 
Frąckowiakowi w dniu 28 czerwca 2022 r. za rok 2021 Radni wzięli pod uwagę całokształt działalności wójta 
w roku 2021 w szczególności: 

Sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Budżet Gminy Przemęt na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 29 grudnia 
2020 roku Uchwałą Nr 230/2020 na kwotę: 

·70.979.619,00 zł po stronie dochodów, 
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·70.382.437,00 zł po stronie wydatków, 

·597.182,00 zł nadwyżka, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. 

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian 
w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2021 roku wynosił: 

• 85.064.446,68 zł po stronie dochodów, 

•87. 936.663,12 zł po stronie wydatków, 

•2.872.216,44 zł deficyt budżetu, który został sfinansowany z wolnych środków. 

Na dzień 31.12.2021 r. budżet został zrealizowany w następujących wielkościach: 

1. Dochody wykonano w wysokości 86.229.660,68 zł tj. 101,37 % wielkości planowanej 

2. Wydatki wykonano w wysokości 77.526.661,34 zł tj. 88,16 % wielkości planowanej 

3. Przychody wykonano w kwocie 8.608.441,78 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz 
wolnych środków za 2020 rok w wysokości 6.608.441,78 zł i kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. 

4. Rozchody tj. spłata kredytów i pożyczek wykonano w wysokości 2.179.405,13 zł. 

5. Wydatki na obsługę długu poniesiono w wysokości 189.178,21 zł 

Zadłużenie Gminy na 31.12.2021 r. wynosi 8.241.252,08 zł z tytułu pożyczek i kredytów (co stanowi 9,56 % 
wykonanych dochodów). 

Na dzień 31.12.2021 Gmina Przemęt nie posiadała żadnych poręczeń. 

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

W 2021 roku Gmina Przemęt zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 8.522.718,84 zł, na 
inwestycje drogowe oraz inwestycje w zakresie turystyki, administracji, bezpieczeństwa publicznego, 
oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rodziny, kultury, gospodarki komunalnej, kultury 
fizycznej itp. Na realizację zadań Gmina pozyskała środki z Budżetu Państwa oraz z budżetu UE w tym: 

•Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19.845,00 zł na zakup sadzonek drzew 
miododajnych, 

•Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 134.500,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś” na działania inwestycyjne dla miejscowości Wieleń, Popowo Stare i Perkowo, 

•Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 246.250,00 zł na przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie drogi w obrębie Poświętno) 

•Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.790,00 zł na wydatki inwestycyjne przy 
ciągu pieszo-rowerowym na plaży w Osłoninie. 

•Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi na ul. Dębowej wraz 
z odwodnieniem na ul. Podgórnej i ul. Lipowej w Mochach w kwocie 600.000,00 zł. 

Informacja o stanie mienia 

Informacja o stanie mienia Gminy Przemęt została sporządzona wg stan na dzień 31.12.2021 r. zawiera 
wykaz wartości mienia w zakresie gruntów i budynków, wartości środków trwałych w pozostałych grupach 
rodzajowych. 

W roku 2021 z tytułu najmu lokali Gmina uzyskała dochody w wysokości 489.990,34 zł., 
ze sprzedaży składników majątkowych i nieruchomości w kwocie 376.528,97 zł. oraz opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania w kwocie 34.884,75 zł. 

Wartość brutto mienia Gminy Przemęt na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 156.209.295,40 zł. i wzrosła od 
poprzedniej informacji o 7.831.559,52 zł. 

Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r. to: 

1. Bilans z wykonania budżetu 

2. Bilans jednostki budżetowej 

3. Rachunek zysków i strat 

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 
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5. Informacja dodatkowa 

Rada Gminy Przemęt podtrzymuje stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, że nie wystąpiły 
zaniedbania w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych w 2021 rok. Należy podkreślić, że środki 
pozyskane przez Wójta Gminy Przemęt w postaci promes na dofinansowanie w wysokości blisko 10 min. zł., 
które będą realizowane w 2022r. - 2023 r. z programu „Polski Ład” oraz PROF 2014-2020 pozwolą na 
realizację wielu niezbędnych inwestycji i dodatkowych projektów poprawiających jakość życia mieszkańców 
i które będą służyć lokalnej społeczności przez wiele lat. 

Odnosząc się do pozostałych pytań wnioskodawcy Rada Gminy Przemęt podtrzymuje stanowisko Komisji, 
które jest współmierne ze stanowiskiem Wójta Gminy Przemęt i wskazuje, że Gmina Przemęt zgodnie 
z informacjami zawartymi na stronie organizatora konkursu „Cyfrowa Gmina” została wskazana w I turze 
harmonogramu składania wniosków czyli 18.10-17.11.2021 r. Udział w konkursie „Cyfrowa Gmina” nie był 
obligatoryjny. W związku z udziałem Gminy Przemęt w wielu innych programach i konkursach dających 
możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych oraz licznymi obowiązkami wynikającymi z ich realizacji 
podjęto decyzję o braku udziału w ww. konkursie. W związku z powyższym do realizacji zadania nie została 
wyznaczona konkretna osoba. 

W związku z powyższym działania Wójta Gminy Przemęt były prawidłowe i zgodne 
z przepisami prawa. 

Rada Gminy Przemęt po analizie zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie stwierdza, iż 
wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. 

Opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. 

Zgodnie z art. 246 K.p.a wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo 
wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2, działu VIII K.p.a. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 239 § 1 K.p.a. „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.” 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 417/2022

Rady Gminy Przemęt

z dnia 30 sierpnia 2022 r.
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