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Protokół Nr  8/2019 

z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 28 marca 2019 roku 

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie. 

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

1,2,3,4  do protokołu. 

Przyjęty porządek obrad VIII sesji: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

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

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2019 -2023. 

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

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

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

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22.02.2019 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie wsi Osłonin. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Przemęt. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Przemęt, a także określenia granic ich obwodów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego 

obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat  

od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie 

Boszkowo i Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 roku”. 

19. Wolne głosy, wnioski i informacje. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

21. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 1/ Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 14
05 

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

Sekretarza Gminy Pana Grzegorza Aryża, Skarbnika Gminy Panią Bożenę Ćwiklińską, Radcę 

Prawnego Panią  Annę Maluśką, Wicestarostę Powiatu Wolsztyńskiego Pana Mariusza 

Silskiego, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Przemęt,  Prezesa 

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie Pana Andrzeja Smolarka, Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteka Pana Macieja Ratajczaka, Kierowników Wydziałów Urzędu 

Gminy, Panie i Panów Sołtysów oraz wszystkie pozostałe osoby obecne na sali obrad. 

Po przywitaniu Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak wraz z Przewodniczącym Rady 

Gminy Panią Elżbietą Wita pogratulowali Panu Arkadiuszowi Kaczmarek wyboru  

na stanowisko sołtysa wsi Solec życząc pomyślności oraz dużo satysfakcji w pracy na rzecz 

lokalnego społeczeństwa. 

Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita odczytała przygotowany porządek obrad VIII 

sesji Rady Gminy Przemęt. 

Wójt Gminy, Janusz Frąckowiak zgłosił autopoprawkę do pkt 14 porządku obrad dotyczącą 

zmiany nazwy z – „podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 

gminnego obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej będącej własnością Gminy 

Przemęt” na podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego 

obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej. 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita poinformowała, że zmienia się nazwa pkt 14, 

natomiast  porządek obrad pozostaje bez zmian. 

Ad. 3/ Przyjęcie protokołu z VII sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że zapoznała się  

z protokołem z szóstej sesji i jest zgodny z jej przebiegiem. 

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. 
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Wyniki głosowania I w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji: 

TABELA I GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie przyjęcia protokołu z VII 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  Radny nie brał udziału w głosowaniu 

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” 14 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

Liczba radnych nie biorących udział w 

głosowaniu. 

1 

 

Radny, Tomasz Maciejewski zgłosił, że nie brał udziału w głosowaniu w przyczyn 

technicznych i poprosił o ponowne głosowanie. 

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

Wyniki głosowania II w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji: 

TABELA II GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 
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w sprawie przyjęcia protokołu z VII 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  Radny nie brał udziału w głosowaniu 

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” 14 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

Liczba radnych nie biorących udział w 

głosowaniu. 

1 

 

Radny, Tomasz Maciejewski zgłosił, że nie brał udziału w głosowaniu w przyczyn 

technicznych i poprosił o ponowne głosowanie. 

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

Wyniki głosowania III w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji: 

TABELA III GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie przyjęcia protokołu z VII 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 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji. 

Ad. 4/ Interpelacje radnych. 

Na sesji zostały złożone interpelacje: 

1. Radny, Szymon Wojciechowski w imieniu mieszkańców Perkowa, Przemętu oraz 

okolicznych miejscowości zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o utwardzenie ścieżki 

pieszo – rowerowej Perkowo – Przemęt. Interpelacja stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

2. Radna, Monika Maćkowiak złożyła interpelację w sprawie realizacji budowy ulicy 

Górnej w miejscowości Wieleń wraz z odwodnieniem wg opracowanej dokumentacji 

technicznej, na którą uzyskano również pozwolenia budowlane.  Interpelacja stanowi  

zał. nr 6 do protokołu. 
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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: 

 04.03.2019 r. w zebraniu sprawozdawczym OSP Mochy, 

 08.03.2019 r. uczestniczyła w uroczystości z okazji 8 marca – Dnia Kobiet 

zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, 

 12.03.2019 r. w spotkaniu z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa, 

 19.03.2019 r. uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem RP P. Andrzejem Duda, który 

odwiedził Wolsztyn, 

 25.03.2019 r. uczestniczyła we Wspólnych Komisjach Stałych Rady Gminy Przemęt. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Monika Maćkowiak 

poinformowała, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie Wspólnych Komisji 

Stałych Rady Gminy Przemęt w dniu 25.03.2019 r. na których dokonano analizy projektów 

uchwał na dzisiejszą sesję.   

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

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

Koziołek poinformowała, że dnia 07.03.2019 r. odbyła się Komisja wyjazdowa, która gościła 

w Mochach celem zapoznania się z bazą lokalową placówek oświatowych. Komisja 

odwiedziła przedszkole. Pani Dyrektor Barbara Utrata opowiedziała o swoim przedszkolu i 

pokazała  wszystkie sale oraz zwróciła uwagę na kłopot z tarasem, a także na zalecenia 

pokontrolne. Następnie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Zielińska pokazała 

całą szkołę i opowiedziała, co udało się w niej zrobić oraz co jest do zrobienia w planach. 

Szczególną uwagę zwróciła na zły stan auli i potrzeby remontu. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego,  

Jan Rademacher poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14.03.2019 r. gościła 

Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Józefa Paucha, Komendanta 

Pana Marka Skibińskiego oraz Pana Leszka Anglarta Kierownika Wydziału Spraw 

Obywatelskich. Komisja zapoznała się ze stanem ochrony przeciwpożarowej oraz 

działalnością OSP na terenie Gminy Przemęt, a także z realizacją zadań własnych gminy z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP, które otrzymały dotację celową. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 



7 

 

 

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

że Komisja na posiedzeniu w dniu 13.03.2019 r. zostały rozpatrzone wnioski na dzisiejszą 

sesję. 

 

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 04.03.2019 r. do 28.03.2019 r.: 

 05.03.2019 - posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

 06.03.2019 - Poznań- uroczyste spotkanie, inaugurujące Resortowy program rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” edycja 2019 oraz Program Wieloletni SE-

NIOR+ na lata 2015-2020, 57.000, 299.000,  900.000, 

 08.03.2019 - Wesoły Dzień Kobiet, 

 09.03.2019 - Dzień Kobiet Sala Wiejska Siekówko, 

 10.03.2019 - Dzień Kobiet Sala Wiejska Bucz, 

 11.03.2019 - Spotkanie w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Wolsztynie w sprawie Bucza, 

 11.03.2019 - Spotkanie w PSP Wolsztyn w sprawie Bucza, 

 12.03.2019 - IX Gminny Przedszkolny Konkurs Recytatorski - Przedszkole Kaszczor, 

 12.03.2019 - Szkolenie dla sołtysów – Wieleń, 

 13.03.2019 - Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki  Nizin Obrzańskich – Kiełczewo, 

 14.03.2019 - Spotkanie Leszno Enea, 

 15.03.2019 - KOBYLNICA-spotkanie z Wójtem w spr. Współpracy, 

 19.03.2019 - Prezydent Andrzej Duda w Wolsztynie w Świteziance, 

 20.03.2019 - Turniej sportowy uczniów kl. I-III SP "BIAŁY MIŚ", 

 20.03.2019 - Spotkanie w Przedszkolu w Buczu, 

 20.03.2019 - TRZY JEZIORA WIELEŃ Artur Góra, Jacek Tarnacki, 

 21.03.2019 - Powiatowy konkurs recytatorski przedszkolaków, 

 25.03.2019 - Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, 

 25.03.2019 - Wspólne komisje, 

 26.03.2019 - Spotkanie z przedstawicielami Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

 27.03.2019 - P.Krzysztof Piasek prezes ZM OBRA, 

 27.03.2019 - Szkolenie dla KGW, 

 28.03.2019 – SESJA. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita zapytała o to, kto będzie łącznikiem i do kogo 

będzie się można zwrócić oraz jakie były ustalenia na spotkaniu Koła Emerytów i Rencistów. 

Często Koła Emerytów zwracają się do radnych czy rad sołeckich o dofinansowanie pewnych 

imprez, wyjazdów. Jaką kwotę można z naszych odpisów przekazać na powyższy cel?  

 

Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak odpowiedział, że przedstawicielom Kół Emerytów 

chodziło o sprawę podwyższenia stawki na jednego emeryta. W chwili obecnej jest to stawka 

13 zł od osoby emeryta na rok. Główny temat poruszony na tym spotkaniu dotyczył 
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współpracy gminy z emerytami. 800 osób jest zarejestrowanych w tych Kołach. Natomiast 

jeżeli chodzi o wyjazdy to wyjeżdża ok. 20 – 30% emerytów. Celem najważniejszym 

spotkania były dwie kwestie dofinansowania do wyjazdów oraz spotkań integracyjnych. 

Natomiast osobą do kontaktów będzie wyznaczona osoba z Wydziału Oświaty, Promocji i 

Sportu. 

 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka omówił następujące sprawy: 

 w dniu 26.03.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na ulicę Biała Góra w Przemęcie. 

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w drugiej połowie kwietnia, 

 ogłoszone zostały przetargi na równanie dróg gruntowych. Otwarcie ofert nastąpi 3 

kwietnia oraz na remont Pałacu w Buczu i tutaj otwarcie ofert nastąpi 9 kwietnia, 

 w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na Dom Dziennego Pobytu i 

Żłobek w Błotnicy, 

 poruszył problemy dotyczące zamknięcia przejazdów kolejowych PKP na terenie 

naszej gminy. Jeden został zamknięty, a jeden wstrzymany i tutaj udało się 

porozumieć w sensie rolnik – PKP i ten rolnik przejął w dzierżawę ten przejazd. Takie 

spotkanie z przedstawicielem PKP i 26 bodajże osobami do których wysłaliśmy 

zaproszenia odbędzie się 8 kwietnia tutaj w Urzędzie Gminy i na tym spotkaniu 

zostaną przekazane informacje dotyczące tego jakie przejazdy kolejowe w chwili 

obecnej są zagrożone albo zamknięciem, albo zlikwidowaniem zupełnym oraz 

dojdziemy do porozumienia z tymi rolnikami, którzy te przejazdy użytkują, 

wykorzystują jako przejazd do własnych pól w kwestii ewentualnej dzierżawy tych 

przejazdów pod PKP, 

 2 kwietnia spotykamy się z przedstawicielem ENEI z którym zaczynamy objazd 

naszych miejscowości w celu zdiagnozowania potrzeb oświetleniowych. Potrzeby te 

zostały wskazane przez sołtysów w kartach zadań i będą one uwzględnione. 

Dodatkowo jeszcze sugestie nasze przekażemy i zobaczymy jakie mamy możliwości, 

jeśli chodzi o tzw. dołożenie punktów oświetleniowych istniejącej linii. Zrobimy plan, 

abyśmy mogli w tej kwestii działać, 

 spotkanie z założycielami Związku Międzygminnego Obra łącznie z 

Przewodniczącym Zarządu, które odbyło się w Piotrowie Pierwszym z 

przedstawicielami Zarządu Spółki Tonsmeier, która jest właścicielem bramy i RIPOK-

u w naszym regionie. Dotyczyło przede wszystkim ustaleń zmierzających wreszcie do 

podpisania sensownej umowy, która będzie dawała nam gwarant stałej ceny w 

odbiorze śmieci na bramie. Na razie została wywalczona jedna kwestia dotycząca 

wyjściowej ceny kalkulacyjnej. Natomiast w tej kwestii, o której wspomniałem 

jesteśmy cały czas w trakcie rozmów. W najbliższym czasie ma się okazać jaki będzie 

ich skutek. O wszystkich kwestiach związanych z rezultatem tych rozmów zostaną 

Państwo poinformowani w czasie w którym taką odpowiedź otrzymamy. 

 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych pytań. 
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Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 

rok. 

 

Skarbnik Gminy, Bożena Ćwiklińska przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok poinformowała, że cyt.” 

I   Dochody Gminy Przemęt zmniejsza się o kwotę 192.003,00 zł, w tym: 
1. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 211.263,00 

zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej dla Gminy na 2019 rok, zgodnie z 

pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019.  

2. W dziale  852 – „Pomoc społeczna”   zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.717,00 

zł z tytułu realizacji projektu przez GOPS pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich 

seniorów” (kwota 17.565,00 jako kwota niewykonana w 2018 roku, zwiększenie 

dochodów                 o kwotę 152,00 zł jako zmiana realizacji w latach oraz 

przesunięcia między paragrafami). 

3. W dziale 855 – „Rodzina” zwiększa się dochody o kwotę 1.543,00 zł z tytułu dotacji  

Wojewody na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzja                              

nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 07.03.2019 r. 

 

 

II    Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 2.109.307,00 zł, w tym: 
1. W dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejsza się wydatki o kwotę 27.911,00 zł           

w tym: 

a) wycofanie zadania inwestycyjnego dotyczącego „Budowy chodnika w Kluczewie 

przy ul. Szkolnej w kierunku m. Borek” w wysokości 27.911,00 zł w ramach 

Funduszu Sołeckiego ze względu na inne przeznaczenie..  

b) w ramach dz. 600 zmiana nazwy zadania i przeznaczenia środków w ramach 

Funduszu Sołeckiego z „Zakup kostki brukowej  na budowę ul. Piaskowej w m. 

Perkowo” – nowa nazwa i przeznaczenie „Budowa ulicy Piaskowej w Perkowie” – 

przesuniecie kwoty 25.336,00 zł. 

2. W dziale 750 – „Administracja publiczna” z wydatków bieżących przeznacza się 

kwotę 5.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego ”Zakup i montaż 

platformy osobowej do budynku Urzędu Gminy w Przemęcie”.  

3. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie 

wydatków o kwotę 25.000,00 zł na  zadaniu inwestycyjnym „Budowa strażnicy OSP      

w Buczu” -  dotyczy utwardzenia terenu ( finansowanie z wolnych środków). 

4. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 

300.000,00 zł (finansowanie z wolnych środków). 

5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o kwotę 590.737,00 zł 

w tym: 

a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach w jednostkach oświatowych          

o kwotę  211.263,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, 

b) zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych w kwocie 202.000,00 zł 

(finansowanie z wolnych środków), 

c) zwiększenie wkładu własnego o kwotę 500.000,00 zł  do zadania dotyczącego 

remontu elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu 

wokół budynku ( finansowanie z wolnych środków).  Zadania współfinansowane      

ze środków europejskich. 
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d) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku szkoły           

w m. Bucz z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych”  w kwocie 100.000,00 zł 

(finansowanie z wolnych środków). 

6. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.126,00 

zł na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi jako niewykorzystane środki                

w 2018 roku (finansowanie z wolnych środków). 

7. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.717,00 

zł w tym: 

a) przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł na remont Klubu Seniora w Kaszczorze jako 

wkład własny  do zadania,  na które Gmina otrzyma  dofinansowanie ze środków 

BP w ramach programu Senior + (finansowanie z wolnych środków), 

b) zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu 

budowlanego zamiennego na rozbudowę z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy 

na „Dom dziennego pobytu Senior+ i  Żłobek Maluch+” o kwotę 5.000,00 zł 

(finansowanie  z wolnych środków), 

c) zwiększenie wydatków o kwotę 17.717,00 zł na projekt realizowany  przez GOPS 

pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” (w tym kwota 17.565,00 zł  

niewykonana w 2018 roku, w ramach projektu zostały przesunięte środki między 

latami. 

d) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: „Zmiana sposobu użytkowania wraz              

z przebudową budynku sali wiejskiej w miejscowości Błotnica na Dom Dziennego 

Pobytu Senior+” na:  „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na 

Dom Dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek Maluch+ w zakresie: Dom Dziennego 

Pobytu, część wspólna”. 

8. W dziale – 855 „Rodzina” zwiększenie planu wydatków o kwotę 736.543,00 zł w tym: 

a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.543,00 zł na działania z zakresu Karty Dużej 

Rodziny, zgodnie z dotacją od Wojewody, 

e) przeznaczenie kwoty 735.000,00 zł na utworzenie Gminnego Żłobka w Błotnicy 

jako wkład własny do zadania,  na które Gmina otrzyma  dofinansowanie                     

ze środków Funduszu Pracy w ramach programu MALUCH + (finansowanie                

z wolnych środków), z tego: 

- kwota 700.000,00 zł jako wkład własny do działań inwestycyjnych pn. 

”Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu 

Senior+ i Żłobek Maluch+ w zakresie: Gminny Żłobek w Błotnicy” 

- kwota 35.0000,00 zł wkład własny do zadań bieżących. 

9. W dziale – 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki                  

o kwotę 204.184,00 zł w tym: 

a) zwiększenie planu wydatków na zakup energii w zakresie oświetlenia ulic w 

kwocie 160.000,00 zł,  (finansowanie z wolnych środków), 

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.184,00 zł jako niewykorzystana kwota           

na ochronie środowiska w 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, (finansowanie z wolnych 

środków), 

      natomiast środki Gminy zaangażowane na w/w zadanie w kwocie 44.184,00 zł      

zostały przesunięte na działania w zakresie utrzymania zieleni i pozostałej 

działalności w gospodarce komunalnej. 

10. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki                                                                                                                                           

o kwotę 179.911,00 zł w tym: 

a)   zwiększenie wydatków bieżących w zakresie świetlic wiejskich o kwotę 

152.000,00   zł (finansowanie z wolnych środków), 
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b)  utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego                  

„ Zakup i montaż pieca CO – 5 klasy w sali wiejskiej w Kluczewie” na kwotę 

22.500,00 zł 

c)  zwiększenie wydatków na zakup opału do sali wiejskiej w Kluczewie o kwotę 

5.411,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. 

III  Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku           

z zapotrzebowaniem jednostek. 

 

IV  W związku z uchwałą zebrania wiejskiego 

1. Sołectwa Perkowo dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w ramach Funduszu 

Sołeckiego z „Zakup kostki brukowej na budowę ul. Piaskowej w m. Perkowo”                   

na „Budowa ulicy Piaskowej w Perkowie” przy zachowaniu środków w tej samej 

wysokości. 

2. Sołectwa Kluczewo dokonano zmiany przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego   

z  „Budowa chodnika w Kluczewie przy ul. Szkolnej w kierunku m. Borek” w kwocie 

27.911,00 zł na „ Zakup i montaż pieca CO – 5 klasy w sali wiejskiej w Kluczewie”        

w kwocie 22.500,00 zł i „Zakup opału do pieca CO ogrzewającego salę wiejską                    

w Kluczewie” w kwocie 5.411,00 zł. 

 

V  Do budżetu wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków za 2018 rok  w kwocie 

2.301.310,00 zł, na zadania inwestycyjne i bieżące. Po wprowadzeniu wolnych środków  

deficyt budżetu wynosi 1.780.062,00 zł.   

 

   VI  Uaktualniono załączniki: 

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

europejskich. 

2. Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok. 

3. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy. 

4. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej. 

5. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku. 

6. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w 2019 roku. 

7. Zestawienie przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 

rok.” Koniec cytatu. 

 

Następnie Skarbnik Gminy, Bożena Ćwiklińska przedstawiła autopoprawki do powyższego 

projektu uchwały cyt. „Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz. 852 – „Pomoc  

społeczna” o kwotę 24.013,000 zł z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania 

własne na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem          

nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20.03.2019 r. 

Po stronie dochodów 852-85230-2030 kwota 24.013,00 zł 

Po stronie wydatków 852-85230-3110 kwota 24.013,00 zł. „ Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

 

Radna Joanna Koziołek poprosiła o trochę więcej informacji w temacie zwiększenia 

wydatków bieżących w zakresie świetlic wiejskich. 
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Skarbnik Gminy, Bożena Ćwiklińska odpowiedziała, że kwota 152 tys. zł dotyczy wszystkich 

rad sołeckich. Jest to kwota z tzw. odpisu na wieś i niewykorzystana w roku 2018. 

 

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

Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Przemęt na 2019 rok wraz z autopoprawkami: 

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. 

 

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 48/2019 Rady Gminy Przemęt w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Przemęt na 2019 rok, która stanowi załącznik nr   7   do protokołu. 
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Przemęt na lata 2019 -2023. 

 

Skarbnik Gminy, Bożena Ćwiklińska przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie poinformowała, że cyt.” 1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy 

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

wielkości dochodów, przychodów i wydatków do wartości obowiązujących. Za 2018 rok 

wprowadzono wielkości wykonane według sprawozdań rocznych. 

2. W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono następujące zmiany: 

a) w zadaniu bieżącym "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów" przeniesiono kwotę 

niezrealizowanych wydatków z roku 2018 w kwocie 17.565,00 zł,  do realizacji w roku 2019, 

w związku z czym ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. W związku ze zmianą 

harmonogramu prac  zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach. Po zmianie limit 

wydatków w roku 2019 wynosi 157.788,00 zł, w roku 2020 kwota 752.238,00 zł i w roku 

2021 kwota 690.740,00zł. Ogólna wartość projekty wynosi 1.600.766,00 zł. 

b) w zadaniu majątkowym  "Budowa strażnicy OSP w Buczu" zwiększono  limit wydatków       

na 2019 rok o kwotę 25.000,00 zł, 

c) w zadaniu majątkowym "Opracowanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę      

z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na "Dom Dziennego Pobytu Senior+ oraz Żłobek 

Maluch+" zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 5.000,00 zł.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.” Koniec cytatu. 

 

Następnie Skarbnik Gminy, Bożena Ćwiklińska przedstawiła autopoprawki do powyższego 

projektu uchwały cyt.” W związku z autopoprawką do projektu zmiany uchwały budżetowej 

zwiększa się w załączniku Nr 1 WPF plan dochodów i wydatków o kwotę 24.013,00  

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 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023  wraz z autopoprawkami do tej uchwały: 

 

TABELA  I GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący 

się” 

obecny nieobecny 
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1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x  x   

3. Bernadeta Golińska x  x   

4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

6. Piotr Kokornaczyk x  x   

7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x  x   

9. Monika Maćkowiak x  x   

10. Stefan Napierała x  Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

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” 14 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

Liczba radnych  nie biorących udziału w 

głosowaniu. 

1 

Radny, Stefan Napierała zgłosił, że nie brał udziału w głosowaniu w przyczyn technicznych 

i poprosił o ponowne głosowanie. 

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

TABELA  II GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023 

wraz z autopoprawkami. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący 

się” 

obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x  x   

3. Bernadeta Golińska x  x   

4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

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

8. Tomasz Maciejewski x  x   

9. Monika Maćkowiak x  x   

10. Stefan Napierała x  x   

11. Jan Rademacher x  x   

12. Elżbieta Wita x  x   

13. Łukasz Wojciechowski x  x   

14. Szymon 

Wojciechowski 

x  x   

15. Ireneusz Wolniczak x  x   

 

Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 

15 

Głosów „za” 15 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

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

uchwałę Nr 49/2019 Rady Gminy Przemęt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy  

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

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

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

Skarbnik Gminy, Bożena Ćwiklińska przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie poinformowała, że cyt.”  W związku  z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy podejmuje wszelkie 

rozstrzygnięcia w sprawie podatków i opłat lokalnych w drodze uchwał. Przepisy ustaw 

podatkowych upoważniają Radę Gminy do zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych 

oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów. Na terenie Gminy 

Przemęt pobór podatków dokonywany jest w większości przez sołtysów. Z uwagi na zmianę 

inkasenta konieczna jest zmiana wcześniejszej uchwały.” 

 

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 marca 2019 r. na VIII sesji Rady Gminy Przemęt 
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w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 

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

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

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący 

się” 
obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

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

3. Bernadeta Golińska x  x   

4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

6. Piotr Kokornaczyk x  x   

7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x  x   

9. Monika Maćkowiak x  Radna nie brała udziału w 

głosowaniu. 

10. Stefan Napierała x  x   

11. Jan Rademacher x  x   

12. Elżbieta Wita x  x   

13. Łukasz 

Wojciechowski 

x  x   

14. Szymon 

Wojciechowski 

x  Radny nie brał udziału w głosowaniu. 

15. Ireneusz Wolniczak x  x   

 

Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 

12 

Głosów „za” 12 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

Liczba radnych nie biorących udziału w 

głosowaniu. 

3 

 

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

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

50/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 

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

leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 
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za inkaso, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 3 radnych nie brało udziału  

w głosowaniu. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22.02.2019 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie wsi Osłonin. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Jerzy Dominiak przedstawiając 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt. „Pismem z dnia 22 

lutego 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Przemęt 25 lutego 2019 r.) grupa 5 osób 

(dalej: Wnioskodawcy) złożyła wniosek o weryfikację przyjętych założeń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Osłonin o numerze 

ewidencyjnym 328 zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/165/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 

lipca 2016 roku.  Wnioskodawca wskazał, iż należy powrócić do planu zagospodarowania z 

dnia 13 grudnia 2006 roku. W dniu 13 marca 2019r. podczas posiedzenia Komisja Skarg 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt, po dokonaniu przez pracownika Wydziału 

Rolnictwa Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy 

Przemęt wyjaśnień w powyższej kwestii i przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku, 

ustaliła, iż obowiązujący dla działki o numerze ewidencyjnym 328 obręb Osłonin miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony został Uchwałą nr XXV/165/16 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 18 lipca 2016 roku i  jest jednym z najkrócej obowiązujących planów 

na terenie gminy. Opracowanie planu miejscowego jest procesem długotrwałym i 

kosztochłonnym, o czym świadczy między innymi czas opracowywania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionej działki, gdyż przystąpienie do jego 

wykonania miało miejsce 25 kwietnia 2012 roku, a uchwalenie w 2016 roku. Podczas 

wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie zostały wniesione żadne uwagi mimo, 

że podczas jego opracowywania czynnie uczestniczyli współwłaściciele działki będącej 

przedmiotem planu.  Należy podkreślić, że plan lub jego zmiana nie może naruszać ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym dla działki 

328 obręb Osłonin określono kierunek: Usługi turystyczne, ośrodek wypoczynkowy SPA w 

Olejnicy, więc przeznaczenie działek jest inne, niż to o które Państwo wnoszą. Tym samym, w 

chwili obecnej niezasadne jest przystąpienie do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki 328 obręb Osłonin  

z przeznaczeniem na zabudowę letniskową indywidualną z uwagi na sprzeczność  

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przemęt. Należy podkreślić, że dla wskazanego obszaru plan z 13 grudnia 2006 r. nie został 

uchwalony. Jak wynika z załącznika do pisma złożonego w dniu 21 marca 2019 roku 

(uzupełnienie do wniosku) chodzi o koncepcję, która nie została uwzględniona na etapie 

uchwalania planu w 2006 r. ze względu na zmianę studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt, w którym te tereny zostały przeznaczone 

pod SPA, o czym mowa powyżej. Ponadto procedura zmiany planu miejscowego jest 

procedurą wymagającą znacznych nakładów finansowych, na co nie ma zabezpieczonych 

środków na ten cel w budżecie Gminy Przemęt na 2019 rok. W związku z powyższym 
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wniosek nie może zostać uwzględniony.„ 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 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Osłonin. 

 

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  51/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22.02.2019 r. w sprawie 
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie wsi Osłonin, która stanowi załącznik nr  10  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz. 15
05 

ogłosiła przerwę w obradach sesji,  

a o godz. 15
20

 wznowiła obrady. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Przemęt. 

 

Inspektor ds. Oświaty i Turystyki, Joanna Karkowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt.” Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) rada 

gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 6 w/w 

ustawy dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Zgodnie z art. 31 ust. 8 ustawy 

Prawo oświatowe zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa w art. 31 ust. 4 

i ust. 6 w/w ustawy, jest zadaniem własnym gminy. Na podstawie art. 32 ust. 5 i ust 7 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 

2245) Gmina Przemęt zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu wszystkim 

dzieciom 6, 5, 4  i 3 -letnim zamieszkałym na terenie gminy Przemęt, których droga do 

przedszkola przekracza 3 km, w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub prawa korzystania z wychowania przedszkolnego.  Ponadto na 

podstawie art. 32 ust. 6 w/w ustawy zwracane są koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego 

rodzicom, którzy sami dowożą dziecko do przedszkola na podstawie zawartej umowy 

pomiędzy rodzicem a Wójtem Gminy Przemęt. W związku z powyższym projekt uchwały 

zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) został przedłożony Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty 

w Poznaniu celem zaopiniowania - wydano opinię pozytywną. Jednocześnie na podstawie art. 

19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 263) projekt uchwały został także przesłany do zaopiniowania do 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, który również przesłał opinię pozytywną. Zapewniając 

prawidłową realizację powyższego prawa ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Przemęt porządkuje i aktualizuje stan faktyczny zgodny ze stanem prawnym, tak, aby 

wszystkie dzieci 6-letnie odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieci 5, 4 i 3-letnie 

skorzystały z wychowania przedszkolnego od dnia 01 września 2019 r., dlatego zasadne jest 

podjęcie w/w uchwały.” Koniec cytatu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 
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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 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 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 52/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Przemęt, która stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 
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Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Przemęt, a także określenia granic ich obwodów. 

 

Inspektor ds. Oświaty i Turystyki, Joanna Karkowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt.” Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 

2245) zachodzi konieczność podjęcia uchwały, która określi plan sieci i granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt od dnia 01 września 

2019 roku o pełniej strukturze organizacyjnej.  

 Na terenie Gminy Przemęt funkcjonują następujące publiczne szkoły podstawowe:  

1. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, ul. Kasztanowa 8,  

o strukturze organizacyjnej ośmioletniej szkoły podstawowej. W skład tej szkoły 

wchodzi oddział przedszkolny.  

2. Szkoła Podstawowa w Kluczewie, ul. Szkolna 19, o strukturze organizacyjnej 

ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego  

w Kluczewie.  

3. Szkoła Podstawowa im. Marcin Rożka w Kaszczorze, ul. Cysterska 9, o strukturze 

organizacyjnej ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła wchodzi w skład Zespołu 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w 

Kaszczorze.  

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach, ul. Szkolna 7, o strukturze 

organizacyjnej ośmioletniej szkoły podstawowej.  

5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, ul. Szkolna 1,  

o strukturze organizacyjnej ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła wchodzi w skład 

Zespołu Szkół w Przemęcie.  

 We wszystkich wyżej wymienionych szkołach funkcjonuje system jednozmianowy. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)  Gmina Przemęt zapewnia bezpłatny transport i 

opiekę w czasie przewozu wszystkim uczniom zamieszkałym na terenie gminy Przemęt, 

których droga do szkoły przekracza 3 km lub 4 km w obwodzie danej szkoły, w celu realizacji 

obowiązku szkolnego. Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 4 w/w ustawy Gmina Przemęt 

zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu wszystkim uczniom 

niepełnosprawnym do szkoły specjalnej czy do ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjno - 

wychowawczych lub zwraca koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego rodzicom, którzy 

sami dowożą dziecko do szkoły lub ośrodka na podstawie zawartej umowy pomiędzy 

rodzicem a Wójtem Gminy Przemęt.  Ponadto projekt uchwały zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy 

z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 

2245) został przedłożony Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu celem 

zaopiniowania - wydano opinię pozytywną. Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) projekt uchwały 

został także przesłany do zaopiniowania do Związku Nauczycielstwa Polskiego, który 

również przesłał opinię pozytywną. Przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełnia 

wymogi wynikające z art. 210 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy 
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wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245), 

dlatego zasadne jest podjęcie uchwały.” 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 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, a także 

określenia granic ich obwodów. 

 

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 53/2019 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 
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Gminę Przemęt, a także określenia granic ich obwodów, która stanowi załącznik nr  12            

do protokołu. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. 

 

Inspektor ds. Oświaty i Turystyki, Joanna Karkowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt.” Zgodnie z nowelizacją przepisów 

oświatowych i przyznania organowi prowadzącemu przedszkola kompetencji do określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, organ prowadzący na podstawie  

art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-

letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin. Powyższy 

przepis został wprowadzony art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245).  W związku z powyższym od dnia 1 września 2019 roku 

pensum nauczycieli pracujących w grupie mieszanej z dziećmi 6-letnimi i młodszymi w 

przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dla których gmina 

Przemęt jest organem prowadzącym ustala się wymiarze 22 godzin tygodniowo 

obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dlatego zasadne jest 

podjęcie w/w uchwały. „ 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 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. 

 

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   

https://sip.lex.pl/#/document/18782709?unitId=art(6)pkt(14)lit(d)&cm=DOCUMENT
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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  54/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, która stanowi 

załącznik nr  13  do protokołu. 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego 

obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej. 

 

Inspektor ds. Oświaty i Turystyki, Joanna Karkowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt.” Ustawa o samorządzie gminnym tj. art. 

40 ust. 2 pkt 4  upoważnia  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 

wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Plaża wraz z infrastrukturą plaży jest obiektem 

użyteczności publicznej, dostępna przez cały rok. Głównymi adresatami przedsięwzięcia są 

mieszkańcy gminy Przemęt, a także turyści przebywający szczególnie w sezonie letnim. 

Wprowadzenie regulaminu ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z obiektu, a co 

za tym idzie, zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom, jak również nałoży na osoby 

korzystające z plaży obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania. W 

związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne”. 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: 
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Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA  GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 

publicznej – plaży gminnej. 

 

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 55/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego 

obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej, która stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz. 

 

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt.” Droga o numerze ewidencyjnym 81/4 w 

miejscowości Bucz zgodnie z Uchwałą Nr XLII/263/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 17 lipca 
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2017 roku w sprawie zaliczenia drogi pomiędzy miejscowościami Przemęt i Bucz do 

kategorii dróg gminnych stanowi drogę gminną publiczną .Nadanie nazwy  umożliwi 

ustalenie numeracji porządkowej miedzy innymi dla nieruchomości zabudowanej położonej 

na działkach o numerach ewidencyjnych: 866/1, 866/2, 866/3 i 866/4 obręb Bucz. Nazwa 

ulicy – Grobla  – została zaproponowana przez Radę Sołecka wsi Bucz. Wobec powyższego 

podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.” Koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

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

Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały: 

TABELA  GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 28 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz. 

 

 

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 
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Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

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

uchwałę Nr 56/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz, która stanowi 

załącznik nr 15  do protokołu. 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości 

bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów. 

 

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt.” Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U., z 2018 r., poz. 1716) z dniem 1 

stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

m.in. nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Przemęt, 

zabudowanych na cele mieszkaniowe. Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, będących 

dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu 

przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie równej wysokości dotychczasowych opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (art. 7 ust. 1, 2, 6). Właściciel gruntu w każdym 

czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić organowi na piśmie zamiar 

jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (oplata jednorazowa). 

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w 

roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych 

do upływu okresu wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.  

Ustawodawca wprowadził bonifikaty od opłaty jednorazowej, dotyczące wyłącznie gruntów 

Skarbu Państwa. W przypadku gruntów będących dotychczas własnością jednostek samorzą-

du terytorialnego, ustawodawca wprowadził delegację dla organów stanowiących jednostki 

samorządu terytorialnego do udzielenia takich bonifikat (art. 9 ust. 4). 

W związku z powyższym  zasadnym jest udzielenie w drodze uchwały Rady Gminy 

bonifikat dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów gminnych na takich sa-

mych warunkach, jakie zostały ustawowo przyznane dotychczasowym użytkownikom wie-

czystym gruntów Skarbu Państwa.” 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 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 
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w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat od wniesienia opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

 

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  57/2019 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat 

od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów, która stanowi załącznik nr  16  do protokołu. 

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie 

Boszkowo i Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice. 

 

Kierownik Wydziału Rolnictwa Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt. „Wojewoda Wielkopolski decyzjami z 

dnia 28 lipca 2016 r. oraz 26 stycznia 2015r. stwierdził nabycie przez Gminę Przemęt z mocy 

prawa, nieodpłatnie, z dniem 27 maja 1990r. mienia Skarbu Państwa stanowiącego własność 
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nieruchomości położonych w obrębie Charbielin, oznaczonych działkami nr 90, 93, 99 i 109 

oraz nieruchomości położonych w obrębie Boszkowo, oznaczonych działkami nr 116 i 133/1 

o łącznej powierzchni 0,9399 ha. Działki użytkowane są jako drogi gruntowe oraz rowy 

melioracyjne. Ponadto Gmina Przemęt jest właścicielem nieruchomości stanowiących drogi 

gruntowe, oznaczone działkami nr 117/6, 117/7 i 117/21 o łącznej pow. 0,2516 ha położone w 

miejscowości  Boszkowo. Działki stały się własnością Gminy Przemęt na podstawie decyzji 

Kierownika Urzędu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 marca 1995r. zatwierdzającej podział 

nieruchomości położonej w Boszkowie. Przedmiotowe nieruchomości aktualnie położone są 

na terenie Gminy Włoszakowice. W związku z decyzjami Krajowej Komisji 

Uwłaszczeniowej z dnia 15 grudnia 2017r. oraz 15 listopada 2017r. utrzymującymi w mocy 

decyzje Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę 

Przemęt działek położonych w obrębie Boszkowo i Charbielin, Wójt Gminy Włoszakowice 

zwrócił się z wnioskiem o notarialne przekazanie wyżej opisanych  nieruchomości na rzecz 

Gminy Włoszakowice. W związku z tym, iż nieruchomości położone są poza obszarem 

administracyjnym gminy Przemęt, mając na względzie docelowy interes gminy związany z 

racjonalnym gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości podjęcie przedmiotowej 

uchwały jest w pełni uzasadnione. Łączna wartość nieruchomości położonych w obrębie 

Boszkowo i Charbielin zgodnie ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego 

operatami szacunkowymi z dnia 13 lutego 2019r. wynosi 82.290,00 zł. Koszty związane z 

nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości w drodze darowizny ponosi Gmina 

Włoszakowice.” 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 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Boszkowo i Charbielin na rzecz 

Gminy Włoszakowice. 

 

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   



30 

 

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 58/2019 w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie 

Boszkowo i Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice, która stanowi załącznik nr 17             

do protokołu. 

 

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 

roku”. 

 

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Jadwiga Józefowska przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie poinformowała, że cyt.” Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy 

o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ustawa w ww. artykule określa 

wszystkie elementy, które program powinien obejmować. Projekt programu przedkłada się do 

zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, dzierżawcom lub 

zarządcom obwodów łowieckich oraz organizacjom społecznym, których celem działania jest 

ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy. Program stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały obejmuje wszystkie wymogi określone w ustawie oraz został przedłożony 

do zaopiniowania wymienionym wyżej podmiotom. W związku z powyższym przyjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione.” 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 marca 2019 r. na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 roku”. 

 

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  59/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 

roku”, która stanowi załącznik nr 18   do protokołu. 

 

Ad. 19/ Wolne głosy, wnioski i informacje.   
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 Radny, Tomasz Maciejewski poruszył następujące tematy cyt. „na ul. Kościelnej w Buczu za 

Probostwem jest uszkodzona górna część etapu nadziemnego. W miejscowości Bucz Nowy 

znajduje się stara wieża syreny strażackiej. Moja prośba o odłączenie zasilania elektrycznego 

oraz jej demontaż. Jest to stara konstrukcja, która jest w tej chwili zbędna. Ważna sprawa to 

też ścieżka pieszo – rowerowa, chodzi tutaj o krawężnik. Jak wygląda temat związany z 

planowaną wycinką drzew na terenie parkowym w Buczu oraz o otwarcie ofert 9 kwietnia 

dotyczących remontu szkoły w Buczu. Zakres prac jest planowany w okresie wakacyjnym i 

będzie wtedy przerwa w zajęciach lekcyjnych. Czy jest przygotowana alternatywa, gdyby się 

okazało, że remont będzie przeprowadzony późno, bądź się przedłużą prace. Mam nadzieję, 

że uda wyłonić się wykonawcę.” Koniec cytatu. 

Ad.20/ Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

 

Sekretarz Gminy, Grzegorz Aryż poinformował, że jeżeli chodzi o wycinkę drzew w Parku w 

Buczu to zwróciliśmy się z tą sprawą do konserwatora zabytków. 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka stwierdził, że jeżeli chodzi o alternatywę w momencie 

pojawienia się wydłużenia prac związanych z pałacem w Buczu to nastąpiły wstępne 

rozmowy z Panem Dyrektorem. Chodzi tutaj o zabezpieczenie pobytu dzieci i zajęć 

lekcyjnych, które odbywają się w tej chwili w 4 oddziałach w pałacu. Po wstępnych 

rozmowach i gdyby się okazało, że faktycznie taka sytuacja zaistnieje, Dyrektor rozważa 

wprowadzenie dwuzmianowości w zajęciach lekcyjnych dla tych uczniów, którzy będą 

przeniesieni do budynku gimnazjum. Jeżeli chodzi o interpelacje złożone dzisiaj na sesji 

Radnej Moniki Maćkowiak, która dotyczy ulicy Górnej w Wieleniu oraz Radnego Szymona 

Wojciechowskiego, która dotyczy ścieżki pomiędzy miejscowościami Przemęt, a Perkowo to 

jesteśmy na etapie analizowania tych wszystkich kwestii, które Państwo wpisali do swoich 

kart zadań. Za te interpelacje podziękował wskazał, że mają one w kartach zadań sołtysów 

wsi Wieleń i Perkowo wysokie priorytety zadaniowe, co wskazuje na dużą konieczność 

realizacji tych zadań zwłaszcza, jeżeli chodzi o ulicę Górną w Wieleniu. Ulica Górna ma 

dosyć świeże pozwolenie na budowę z początku roku 2018. Tam jest zrobiony aktualny 

kosztorys, dlatego prace są wskazane na priorytetowe w Wieleniu. Natomiast jeżeli chodzi o 

ścieżkę pomiędzy Perkowem, a Przemętem. Tutaj jesteśmy cały czas w trakcie sporządzania 

ponownego wniosku do Starostwa z prośbą o współudział w finansowaniu zadań 

polegających na budowie i przebudowie tych ścieżek. W tym również jest ujęta ścieżka  

Przemęt – Perkowo. Wstępne informacje są takie, że powiat nie ma w tej chwili w budżecie 

pieniędzy przeznaczonych na realizację tych zadań. Być może to się jeszcze zmieni. Jeżeli 

nie, to być może dostaniemy jakieś chociażby zapewnienia dotyczące możliwości 

partycypowania w kosztach ze strony powiatu w realizacji tych zadań w latach przyszłych. 

Mam nadzieję, że również do tego zadania podejdziemy. Na wcześniejszych komisjach i 

spotkaniach rozważaliśmy to, że chcemy, aby te wszystkie ścieżki były realizowane w 

technologii asfaltowej, ponieważ ona jak gdyby daje nam pewność właściwego jej 

użytkowania, a później też i konserwacji. Również i ta ścieżka jest brana pod uwagę, jeżeli 

chodzi o realizację tego zadania.  

Radny, Szymon Wojciechowski zapytał czy w grę wchodzi też oświetlenie tej ścieżki. 

Z-ca Wójta, Waldemar Kalitka odpowiedział, że jeżeli chodzi o oświetlenie to potrzeba jest 

istotna i zrozumiała. Natomiast w przypadku oświetlenia to pierwsze chcemy zapewnić 
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oświetlenie właściwe w miejscowościach, a później realizację ścieżki. Jeżeli nam się to uda to 

również i oświetlenie. Natomiast trzeba tu mieć na uwadze to, że jest to podejrzewam 

powyżej 500 m tej ścieżki. Tutaj musi być pociągnięta nowa linia, więc zadanie jest dość 

kosztowne. W pierwszej kolejności na pewno będzie zmiana nawierzchni, a oświetlenie w 

kolejności dalszej. 

Radna, Monika Maćkowiak skierowała pytanie do Wicestarosty Wolsztyńskiego Pana 

Mariusz Silskiego dotyczące – na jakim etapie jest tworzenie dokumentacji technicznej na 

przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wieleń do Osłonina. 

Wicestarosta Wolsztyński, Mariusz Silski odpowiedział, że cyt. „jakiś czas temu, nie wiem 

dokładnie, kiedy to było, ale jakieś 3 tygodnie temu doszło do spotkania pomiędzy 

projektantem, a przedstawicielami gminy i Wice Wójt oraz Pan Sekretarz brali udział w tym 

spotkaniu. Tam zostały ustalone kwestie dotyczące odwodnienia i uwzględnienia 

odwodnienia w ramach budowy i projektowania kanalizacji deszczowej, a także odwodnienie 

rur gminnych, które siłą rzeczy, ze względu na usytuowanie będą uwzględnione do drogi 

powiatowej i to zostało na tym spotkaniu ustalone.  Koncepcja została przedstawiona 

projektantowi i projektant miał wystąpić, może już wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji 

środowiskowej. Mamy więc ustalony przebieg kanalizacji deszczowej, przebieg drogi jak 

również chodnika i ścieżki. Obecny projekt jest wydłużony o odwodnienie, jak również o 

nawierzchnię i chodnik, aż do ulicy Sportowej w Osłoninie.” Koniec cytatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Rademacher zapytał Wicestarostę Wolsztyńskiego o 

to, czy są planowane na terenie naszej gminy większe lub mniejsze inwestycje. 

 Wicestarosta Wolsztyński, Mariusz Silski odpowiedział, że cyt. „na tę chwilę w budżecie 

powiatu praktycznie nie ma żadnych inwestycji, które można zrealizować. Nie mówię tutaj 

tylko o Gminie Przemęt, ale też o Gminie Wolsztyn i Siedlec. Wszystkie pieniądze, które są 

w budżecie zabezpieczone są znacznie niższe niż kwoty wymagane na inwestycje, które są 

tam zapisane. Natomiast liczę na to, że po pierwsze ze środków, które zostały z 2018 r. 

będziemy mogli dołożyć do niektórych inwestycji, które były proponowane w budżecie, a 

mam na myśli chodnik – przedłużenie ścieżki pieszo – rowerowej w Nowej Wsi jadąc od 

strony Moch, jak również przedłużenie ścieżki pieszo- rowerowej w Perkowie jadąc od strony 

Nowej Wsi. Taki wniosek ze strony gminy wpłynął z deklaracją partycypacji, więc to 

będziemy rozważali na etapie podziału nadwyżki budżetowej. Natomiast o większych 

inwestycjach w tej chwili nie jestem wstanie Państwu odpowiedzieć. Z pewnością one w tym 

roku nie będą realizowane. Fakt jest taki, że w tej chwili będziemy składać wnioski o 

dofinansowanie. Jeden z tych wniosków będzie prawdopodobnie dotyczył budowy drogi w 

Sączkowie w stronę Bucza. Dopiero w momencie uzyskania dofinansowania będziemy mogli 

powiedzieć o konkretach.” Koniec cytatu. 

Ad.21/ Zamknięcie obrad. 

 

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

ogłosiła o godz. 15
53

 zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Przemęt i podziękowała 

wszystkim za udział w obradach. 

  Przewodniczący 

        Rady Gminy 

Sporządziła: 

Danuta Słodnik    Elżbieta Wita 


