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Protokół Nr  XLIV/2021 

z sesji Rady Gminy Przemęt odbytej w dniu 15 grudnia 2021 roku 

Sesja zdalna  

Obradom sesji przewodniczyła Elżbieta Wita - Przewodniczący Rady Gminy Przemęt.  

Radni obecni w systemie zdalnym jak również na sali obrad:  

 

1. Dobijata Hanna 

2. Dominiak Jerzy 

3. Golińska Bernadeta 

4. Kicinski Gracjan 

5. Klecha Justyna 

6. Kokornaczyk Piotr 

7. Koziołek Joanna 

8. Maciejewski Tomasz 

9. Maćkowiak Monika 

10. Napierała Stefan 

11. Rademacher Jan 

12. Wita Elżbieta 

13. Wojciechowski  Łukasz 

14. Wojciechowski Szymon 

15. Wolniczak Ireneusz 

 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

W obradach uczestniczyli: Janusz Frąckowiak – Wójt Gminy Przemęt,  Waldemar Kalitka – 

Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Bożena Ćwiklińska – Skarbnik Gminy Przemęt – lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

 

Ad. 1/ Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita o godz.  1402 otworzyła obrady XLIV sesji Rady 

Gminy Przemęt. Poinformowała, że w sesji bierze udział 15 radnych, wobec czego istnieje 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Otwierając obrady powitała 

wszystkie obecne osoby na sesji. 

Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt, Elżbieta Wita poinformowała, że porządek obrad sesji 

radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad oraz zapytała, czy Radni 

chcieliby wnieść uwagi, bądź są propozycje do porządku obrad.  

Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:    

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  
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3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji. 

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

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. 

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

na lata 2021 -2025. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 

26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022 – 2028. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej 

opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne głosy, wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 3/ Przyjęcie protokołu z XLIII  sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita stwierdziła, że zapoznała się  

z protokołem z XLIII sesji i jest zgodny z jej przebiegiem. Zapytała, czy są uwagi do protokołu 

z ww. sesji. 

Do protokołu radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu, który został przyjęty bezwzględną większością głosów  

w następujący sposób: 

 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 15 grudnia 2021 r. na XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIII Sesji 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw

” 

Głos 

„wstrzymu

- jący się” 

obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x  x   

3. Bernadeta Golińska x  x   

4. Gracjan Kicinski x  x   
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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 

Liczba radnych nieobecnych na sesji 0 

 

Ad. 4/ Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie   

         międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita przedstawiła sprawozdanie ze swojej 

pracy w okresie międzysesyjnym: 

• 30.11.2021 r. – udział we mszy św. z okazji Święta Patrona Gminy Przemęt Św. 

Andrzeja, 

• 02.12.2021 r. – udział w spotkaniu komisji wspólnych. Wyjazd do Moch i Nowej Wsi 

oraz obejrzenie zakończonych inwestycji w tych miejscowościach, 

• 05.12.2021 r. – udział w spotkaniu z Mikołajem i „odpalenie” choinki zorganizowanej 

przez sołectwo Mochy, 

• 09.12.2021 r. – udział w poszczególnych komisjach Rady Gminy Przemęt. Temat 

analiza projektu uchwały budżetowej na 2022 r., 

• 10.12.2021 r. – udział w spotkaniu organizacji działających w sołectwie Mochy, 

podsumowanie pracy za rok 2021 i przedstawienie planów na rok 2022, 

• 13.12.2021 r. – uczestniczenie w komisjach wspólnych Rady Gminy Przemęt 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Monika Maćkowiak 

poinformowała, że komisja obradowała 09.12.2021 roku. Tematem spotkania była analiza  

i opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Natomiast dnia 13.12.2021 r. komisja 

uczestniczyła w posiedzeniu komisji wspólnych Rady Gminy Przemęt, na którym analizowano 

projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Joanna 

Koziołek poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na posiedzeniu 

wspólnych komisji Rady Gminy Przemęt w dniu  02.12.2021 r. Była to komisja wyjazdowa. 

Radni wizytowali obiekty oświatowe i sportowe w Mochach, Dom Nauczyciela w Mochach, 

inwestycje drogowe w Mochach i Nowej Wsi. Komisja miała również posiedzenie dnia 

09.12.2021 r. na którym analizowano i opiniowano projekt  uchwały budżetowej na 2022 r. 

Natomiast 13.12.2021 r. członkowie komisji uczestniczyli także w komisjach wspólnych Rady 

Gminy Przemęt na których dokonano analizy projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego, Jan 

Rademacher poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym na posiedzeniu w dniu 

09.12.2021 r. analizowała i opiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2022  

w szczególności w zakresie pracy komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Szymon Wojciechowski poinformował, 

że na komisji w dniu 09.12.2021 r. członkowie komisji zapoznali się ze skargami i wnioskiem, 

który wpłynął do Rady Gminy Przemęt. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Wolniczak poinformował , że dnia 08.12.2021 r. 

komisja miała swoje posiedzenie, na którym komisja zapoznała się z działalnością GCKiB  

w Przemęcie w 2021 roku. Natomiast 09.12.2021 r. komisja analizowała i opiniowała projekt 

uchwały budżetowej na rok 2022.  

 

Do powyższych sprawozdań nie było pytań. 

 

Ad. 5/ Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt, Janusz Frąckowiak przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym: 

 

• 29.11.2021 r. – wójt brał udział w sesji Rady Gminy Przemęt, 

• 30.11.2021 r. – odwiedziny w SP w Kluczewie oraz w Przedszkolu w Siekowie. 

Wizytacja szkoły i przedszkola dotyczyła przyszłych inwestycji remontowych w tych 

placówkach oświatowych. Tego samego dnia wójt uczestniczył w spotkaniu  

z hodowcami trzody chlewnej w Wolsztynie. Na spotkaniu została omówiona tematyka 

związana z ASF. Również tego dnia na sali sesyjnej w urzędzie zostały przekazane 

zakupione defibrylatory dla czterech miejscowości w Gminie Przemęt tj. Bucz 

(przychodnia), Przemęt (Przychodnia Salus), Mochy (Biblioteka), Kaszczor (szkoła). 

Również tego dnia wójt uczestniczył we Mszy św. w Przemęcie z okazji Patrona Gminy 

Św. Andrzeja, 

• 01.12.2021 r. – wójt wziął udział w naradzie z Dyrektorami Szkół. Omówienie tematów 

związanych ze współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wolsztynie, 

• 02.12.2021 r. – udział we wspólnych komisjach Rady Gminy Przemęt oraz 

przedstawienie inwestycji remontowych w jednostkach oświatowych, 
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• 03.12.2021 r. – wójt gościł medalistki JUDO, 

• 06.12.2021 r. – wójt gościł w urzędzie Poseł Martę Kubiak z Komendantem Państwowej 

Straży Pożarnej w Wolsztynie Romanem Rembielakiem, Radnym Tomaszem 

Maciejewskim i Prezesem OSP Bucz P. Robertem Pawłowskim. Spotkanie dotyczyło 

omówienia spraw związanych z dalszą procedurą i finansami na zakup samochodu do 

OSP Bucz, 

• 07.12.2021 r. – wójt gościł Wicemarszałka P. Krzysztofa Grabowskiego, Dyrektor 

Izabelą Mroczek, Dyrektora Rafała Gila, spotkanie dotyczyło odbioru prac 

remontowych na odcinku drogi z Poświętna do Sikorzyna oraz zapoznanie się  

z inwestycjami na terenie Gminy Przemęt związanymi z Wielkopolską Odnową Wsi. 

Tego samego dnia Rada Nadzorcza PPK i omówiono tematy związane z 2021 r.  

i potrzebami inwestycyjnymi spółki, 

• 09.12.2021 r. – wójt uczestniczył w posiedzeniu Wspólnych Komisji Stałych Rady 

Gminy Przemęt, 

• 10.12.2021 r. – wójt uczestniczył w spotkaniu organizacji działających w sołectwie 

Mochy, 

• 11.12.2021 r. – udział wójta w X Memoriale im Zbigniewa Pohla w kategorii Judo. 

Tego dnia wójt odwiedził wolontariuszy i działaczy związanych z ogólnopolskim 

projektem Szlachetna Paczka w Wolsztynie. Tego dnia wójt wziął udział również  

w spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów i Rencistów w Nowej Wsi, 

• 12.12.2021 r. – wójt wziął udział w zjeździe powiatowym OSP w Żodyniu. Tego dnia 

wójt wraz z sołtysem i mieszkańcami wsi Barchlin dokonał odsłonięcia tablicy z historią 

Barchlina i „serca” na nakrętki, 

• 13.12.2021 r. – wójt poinformował, że została podpisana umowa z BS Wschowa 

Oddział w Przemęcie na obsługę bankową budżetu Gminy Przemęt w zakresie rachunku 

podstawowego i rachunków pomocniczych na okres 3 lat, 

• 14.12.2021 r. – w urzędzie miały miejsce wizyty świąteczne jednostek oświatowych  

z terenu Gminy Przemęt oraz przedstawicieli Klubu Seniora, 

• 15.12.2021 r. – wójt wraz z z-cą wójta P. Waldemarem Kalitka był z wizytą w Gminie 

Siedlec, gdzie omówiono sprawy samorządowe. 

Do powyższego sprawozdania nie zgłoszono pytań. 

 

Zastępca Wójta Waldemar Kalitka przedstawił następujące informacje dotyczące inwestycji  

na terenie Gminy Przemęt: 

 

Z-ca Wójta Waldemar Kalitka poinformował, że w przyszłym tygodniu nastąpi odbiór 

inwestycji drogowej w Wieleniu na ul. Górnej oraz  

• 17.12.2021 r. – nastąpi odbiór dwóch inwestycji:  

- przebudowa odcinka ul. Spacerowej ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym  

  w m. Osłonin, 

- utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Popowo Stare – łącznik ul. Ogrodowej i  

  ul. Akacjowej . 

 

Do powyższego sprawozdania nie zgłoszono pytań. 
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Ad.6/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. 

 

Odpowiedzi na interpelacje złożone na sesji Rady Gminy Przemęt  

w dniu 29 listopada 2021r. 

1. Radna Hanna Dobijata  

Interpelacja w sprawie utwardzenia odcinka pobocza drogi powiatowej na ul. Słonecznej 41  

w Kluczewie. 

Wysłano pismo do Starostwa Powiatowego. 

2. Radna Hanna Dobijata  

Interpelacja w sprawie uporządkowania pobocza drogi powiatowej w Siekowie oraz  

dz.nr 517/1, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 

Wysłano pismo do Starostwa Powiatowego. 

3. Radna Hanna Dobijata  

Interpelacja w sprawie wyczyszczenia stawu w miejscowości Siekowo. 

Wysłano pismo do Starostwa Powiatowego. 

4. Radny Tomasz Maciejewski. 

Interpelacja w sprawie zgłoszenia wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

następujących zadań: 

- budowa boiska sportowego (w tym również modernizacja bieżni) z zapleczem socjalnym  

w Buczu.; 

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład planowane jest złożenie wniosku 

związanego  z budową zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy kompleksie 

boisk sportowych w Buczu. 

- budowa odwodnienia ( kanalizacji burzowej) wraz z poszerzeniem drogi oraz utwardzeniem 

odcinka drogi (łącznika) przy placu zabaw w Buczu Nowym. 

Na to zadanie nie jest planowane złożenie wniosku w ramach drugiej edycji Rządowego 

Funduszu Polski Ład. 

5. Radny Tomasz Maciejewski. 
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Interpelacja w sprawie wykonania utwardzenia pobocza gminnego przy kościele do wysokości 

wjazdu przy posesji na ul. Kościelnej w miejscowości Bucz. 

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2022r. w ramach środków Funduszu Sołeckiego. 

6. Radny Tomasz Maciejewski. 

Interpelacja w sprawie złożenia reklamacji na usterki dotyczące nawierzchni wraz  

z infrastrukturą kanalizacji burzowej dotyczącej drogi powiatowej w miejscowości Bucz  

wg załącznika. 

Wysłano pismo do Starostwa Powiatowego. 

7. Radny Tomasz Maciejewski. 

Interpelacja w sprawie rozważenia wycięcia dwóch drzew przy ulicy Kasztanowej (droga 

powiatowa) mniej więcej naprzeciwko posesji 28 i 30. Prośba o dokonanie przeglądu stanu 

całego drzewostanu wzdłuż ulicy Kasztanowej od centrum miejscowości Bucz w kierunku 

miejscowości Barchlin celem określenia zakresu prac pielęgnacyjnych polegających na 

przycięciu konarów i gałęzi drzew oraz wycięciu drzew w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby. 

Wysłano pismo do Starostwa Powiatowego. 

8. Radny Tomasz Maciejewski. 

Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu po obydwu stronach drogi na odcinku Bucz- Bucz 

Nowy oraz ulicy Kościelnej. 

Zlecono wykonanie do PPK w Przemęcie. 

9. Radny Szymon Wojciechowski 

Interpelacja w sprawie remontu drogi nr 3573P przez miejscowość Siekówko. 

Wysłano pismo do Starostwa Powiatowego. 

10. Radny Szymon Wojciechowski 

Interpelacja  w sprawie budowy zatoczki autobusowej w miejscowości Siekówko. 

Wysłano pismo do Starostwa Powiatowego.                                                           

                                                                                                       

Odpowiedzi na interpelacje przedstawił Z-ca Wójta Gminy Przemęt P. Waldemar Kalitka. 
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Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita poinformowała, że zostały poprawione 

oczywiste omyłki pisarskie  i wprowadzono prawidłowy zapis w uzasadnieniach do  dwóch 

projektów uchwał: 

• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 – 2025.,  

• w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za 

wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy  

Zmiany te zostały omówione na Wspólnych Komisjach Rady Gminy Przemęt w dniu 13 

grudnia 2021 r. 

Ad.7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 

rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Głosów w dyskusji  

nie było. 

 

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

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 15 grudnia 2021 r. na XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt 

na 2021 rok. 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw

” 

Głos 

„wstrzymu

- jący się” 

obecny nieobecny 

1. Hanna Dobijata x  x   

2. Jerzy Dominiak x  x   

3. Bernadeta Golińska x  x   

4. Gracjan Kicinski x  x   

5.  Justyna Klecha x  x   

6. Piotr Kokornaczyk x  x   

7. Joanna Koziołek x  x   

8. Tomasz Maciejewski x  x   

9. Monika Maćkowiak x  x   

10. Stefan Napierała x  x   

11. Jan Rademacher x  x   

12. Elżbieta Wita x  x   

13. Łukasz Wojciechowski x  x   

14. Szymon Wojciechowski x  x   

15. Ireneusz Wolniczak x  x   
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Liczba radnych biorących udział w 

głosowaniu 

15 

Głosów „za” 15 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

Liczba radnych nieobecnych na sesji 0 

 

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

jednogłośnie uchwałę Nr 328/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt 

na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

 

Ad. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Przemęt na lata 2021 -2025. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 - 2025 rok. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

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

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 15 grudnia 2021 r. na XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw

” 

Głos 

„wstrzymu

- jący 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   
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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 

Liczba radnych nieobecnych na sesji 0 

 

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

jednogłośnie uchwałę Nr  329/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2021 -2025, która stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

 

 

Ad. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 

czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

rekreacyjnego we wsi Kaszczor. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 

Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

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

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 15 grudnia 2021 r. na XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 

czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

rekreacyjnego we wsi Kaszczor 
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Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw

” 

Głos 

„wstrzymu

- jący 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 

Liczba radnych nieobecnych na sesji 0 

 

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

jednogłośnie uchwałę Nr 330/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor, która stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

 

 

Ad. 10/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022 – 2028. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 

2022 – 2028. Głosów w dyskusji nie było. 
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Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie zgłosili do niego uwag. 

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 15 grudnia 2021 r. na XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022 – 2028. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw

” 

Głos 

„wstrzymu

- jący 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 

Liczba radnych nieobecnych na sesji 0 

 

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

jednogłośnie uchwałę Nr 331/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022 – 2028, która stanowi załącznik nr 6      

do protokołu. 

 

Ad. 11/  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej 

opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. 
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Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 

w Żłobku Gminnym w Błotnicy. Głosów w dyskusji nie było. 

 

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

TABELA GŁOSOWANIA IMIENNEGO RADNYCH GMINY PRZEMĘT 

w dniu 15 grudnia 2021 r. na XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przemęt 

 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz 

maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Obecność Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw

” 

Głos 

„wstrzymu

- jący 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 

Liczba radnych nieobecnych na sesji 0 

 

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

jednogłośnie uchwałę Nr 332/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz 
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maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy, która stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 12./ Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Interpelacje złożone na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 15 grudnia 2021 r. 

 

1. Radny Szymon Wojciechowski  

Interpelacja w sprawie naprawy studzienek deszczowych w miejscowości Perkowo na 

głównym skrzyżowaniu przy ulicy Powstańców Wlkp. 1. Interpelacja stanowi zał. nr 8 do 

protokołu 

2. Radny Szymon Wojciechowski  

Interpelacja w sprawie: 

- kompleksowego czyszczenia oraz odmulenia i uporządkowania stawu stanowiącego działkę 

nr 26 w obrębie m. Siekówko, 

- zorganizowanie wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego 

w Wolsztynie lub odpowiednich instytucji w miejscowości Siekówko na drodze powiatowej  

nr 3573 P przy kapliczce znajdującej się na granicy działek o numerach 445 i 290 i stwierdzenie 

czy wody opadowe spływają na drogę gminną, a dalej do stawku na działce nr 26. Interpelacja 

stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 13/ Wolne głosy, wnioski i informacje. 

 

Radny Ireneusz Wolniczak poprosił o podjęcie działań zmierzających do usunięcia konfliktu 

dotyczącego dwóch ulic Zachodnich w obwodzie geodezyjnym Kaszczor. 

 

Wójt Janusz Frąckowiak przekazał informacje związane z dodatkiem osłonowym czyli jednym 

z instrumentów, który ma być podstawą tarczy antyinflacyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Wita poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły 

życzenia świątecznie ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz Związku Międzygminnego 

Obra. Przewodnicząca złożyła życzenia zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

Ad.14/  Zamknięcie obrad. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Wita 

ogłosiła o godz. 1444 zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Przemęt  

i podziękowała wszystkim za udział w obradach. 

                                                                               

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 

 

Sporządziła: Danuta Słodnik Elżbieta Wita 


