PROTOKÓŁ Nr 11/2019
z obrad XI sesji Rady Gminy Święciechowa, która odbyła się w dniu 5 września 2019 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 13.oo.

Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Machowiak.
Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości:
Pana Marka Lorycha – Wójta Gminy,
Pana Patryka Tomczaka - Sekretarza Gminy,
Pana Łukasza Ślaga - Skarbnika Gminy,
Dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.
Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że
w obradach uczestniczy 15 radnych, zatem Rada władna jest do podejmowania
prawomocnych uchwał.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. Edyta Borowczak
2. Dominika Dudzisz
3. Tomasz Gorwa
4. Maria Jolanta Kin
5. Krzysztof Kołacki
6. Jerzy Kołodziej
7. Mikołaj Kostaniak
8. Jerzy Machowiak
9. Lucyna Marciniak
10. Dariusz Matuszewski
11. Dawid Nowaczyk
12. Longina Raburska
13. Marcin Tajchert
14. Anna Urbańska
15. Anna Wasilewska
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady
przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

przedstawił

porządek

obrad

sesji,

który

Otwarcie.
Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2019 – 2025,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
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3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację
kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli
fotowoltaicznych,
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,
5) w sprawie procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w
Lesznie i XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie,
6) w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego
w Poznaniu z/s w Lesznie i do Sądu Rejonowego w Lesznie,
7) w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez
Gminę Święciechowa.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Święciechowa.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Wasilewska, Anna Urbańska
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy.
Do protokołu z obrad X sesji ustosunkował się Przewodniczący Rady Gminy.
W swej wypowiedzi przypomniał, jakimi tematami zajmowała się Rada. Stwierdził, że
protokół odzwierciedla przebieg obrad, w związku, z czym wnioskował o jego
przyjęcie bez czytania. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. Protokół
znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy jak również opublikowany jest na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z obrad X sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
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Wasilewska, Anna Urbańska
Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu pomiędzy Sesjami Rady Gminy
26.06.2019 – 05.09.2019

1.

26.06.2019 r.

Udział w WZ Spółdzielni Agra.

2.

27.06.2019 r.

Udział w spotkaniu
Święciechowa.

w/s

Strategii

Rozwoju

Gminy

Udział w spotkaniu samorządowym w Przemęcie.
3.

28.06.2019 r.

Udział w posiedzeniu wspólników MPWiK w Lesznie.

4.

01.07.2019 r.

Spotkanie z architektem gminnym.

5.

02.07.2019 r.

Spotkaniem
GOPS.

6.

03.07.2019 r.

Spotkanie z kierownikiem GOPS.

7.

04.07.2019 r.

Spotkanie z prezesem MZW/KW we Wschowie.

8.

05.07.2019 r.

Podpisanie aktu notarialnego na przejęcie drogi w Gołanicach.

9.

08.07.2019 r.

Udział w spotkaniu w/s nowych ujęć wody dla stacji w
Święciechowie.

10. 09.07.2019 r.

z przedstawicielami pracowników

socjalnych

Udział w Radzie budowy klubu dziecięcego i klubu seniora.
Spotkanie z p. dyrektor ZS w Długiem Starem.

11.

10.07.2019 r.

Udział w spotkaniu z wykonawcą budowy drogi ul. Krótka w
Przybyszewie.

12. 11.07.2019 r.

Udział w spotkaniu w/s Klastra energetycznego – fotowoltaika.

13. 12.07.2019 r.

Udział w podpisaniu porozumienia w/s „Programu Czyste
Powietrze” z WFOŚiGW w Poznaniu.
Udział w obchodach Dnia Leśnika w Boszkowie.

14. 15.07.2019 r.

Spotkanie z prezesem Gospodarstwa Rolnego Długie Stare.

15. 16.07.2019 r.

Udział w spotkaniu z wiceprezydentem miasta Leszno.

16. 17.07.2019 r.

Udział w posiedzeniu zarządu MZWiKW we Wschowie.

17. 18.07.2019 r.

Udział w spotkaniu z Panią Prezes WSOŚiGW w Poznaniu.
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Spotkanie z przedstawicielami firmy Hydroserwis.
18. 19.07.2019 r.

Udział w obchodach 100-lecia Policji i uroczystym otwarciu
strzelnicy w KM Policji w Lesznie.

19. 22.07.2019 r.

Udział w spotkaniu samorządowym w Miejskiej Górce.

20. 23.07.2019 r.

Udział w radzie budowy klubu dziecięcego i klubu seniora.

21. 24.07.2019 r.

Podpisanie aktu notarialnego na przejęcie drogi w Gołanicach.
Spotkanie z przedstawicielem firmy Ortus w/s kanalizacji.

22. 25.07.2019 r.

Udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Krzemieniewo.

23. 26.07.2019 r.

Spotkanie z prezesem RSP w Święciechowa.

24. 29.07.2019 r.

Udział w spotkaniu z wykonawcą przebudowy świetlików na
budynku Szkoły Podstawowej w Długiem Starem.

25. 30.07.2019 r.

Udział w radzie budowy klubu malucha i klubu seniora.

26. 31.07.2019 r.

Spotkanie z projektantem przebudowy drogi ul. Szkolna w
Lasocicach.

27. 01.08.2019 r.

Spotkanie
z
wykonawcą
poprzedszkolnego.

28. 02.08.2019 r.

Podpisanie umowy notarialnej w/s zbycia działki – rowu w
Lasocicach.

29. 04.08.2019 r.

Udział w turnieju siatkówki plażowej w Gołanicach i biegu
„orientuj się” w Przybyszewie.

30. 05.08.2019 r.

Podpisanie umowy na wykonanie drogi dojazdowej do pól w
Henrykowie.

przebudowy

budynku

Spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lasocicach.
31. 06.08.2019 r.

Spotkanie z przedstawicielem Enea.
Udział w rozprawie sądowej dotyczącej zapłaty za dzierżawę
drogi przez Avit.

32. 07.08.2019 r.

Spotkanie z Radnym Rady Gminy z Przybyszewa.
Spotkanie z właścicielem firmy Ortus w/s kryteriów do
koncepcji kanalizacji sanitarnej.

33. 08.08.2019 r.

Podpisanie umowy na wymianę
Podstawowej w Długiem Starem.

świetlikó

w

Szkole

34. 09.08.2019 r.

Spotkanie z właścicielem firmy gastronomicznej z naszej
gminy.
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35. 11.08.2019 r.

Udział w odpuście parafialnym w Krzycku Małym.
Udział w dożynkach w Gołanicach.

36. 12.08.2019 r.

Spotkanie z Prezesem MZWiKW we Wschowie.

37. 13.08.2019 r.

Udział w radzie budowy klubu malucha i klubu seniora.
Podpisanie umowy na budowę drugiej części ul. Krótkiej w
Przybyszewie.

38. 14.08.2019 r.

Spotkanie z gminnym informatykiem.

39. 15.08.2019 r.

Udział w uroczystości
Szybownictwie.

40. 16.08.2019 r.

Udział w Święcie Powiatu Leszczyńskiego w Klonówcu

41. 17.08.2019 r.

Udział w XVIII Festiwalu Traktorów i Maszyn Rolniczych w
Wilkowicach.

otwarcia

Mistrzostw

Polski

w

Udział w Dożynkach Parafialnych w Krzycku Małym.
Udział w Dożynkach Parafialnych w Długiem Nowem.
42. 18.08.2019 r.

Udział w Dożynkach Wiejskich w Niechłodzie.

43. 19.08.2019 r.

Udział w zakończeniu programu „Cyfrowy senior”.

44. 20.08.2019 r.

Udział w radzie budowy klubu malucha i klubu seniora.

45. 21.08.2019 r.

Udział w spotkaniu w/s przebiegu ścieżek rowerowych wzdłuż
drogi ekspresowej S-5 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

46. 22.08.2019 r.

Udział w spotkaniu z prezesem MZO.

47. 23.08.2019 r.

Udział w spotkaniu z pracownikami UM w Poznaniu po
dokonanej kontroli sprawdzającej dokumentację i wykonanie
obiektu na plaży w Gołanicach.

48. 24.08.2019 r.

Udział w Dożynkach Parafialnych w Lasocicach.
Udział w imprezie Wrak – Race w Strzyżewicach.

49. 26.08.2019 r.

Spotkanie w sprawie analizy koncepcji odprowadzania ścieków
przedstawionej przez firmę Ortus.
Podpisanie umowy na dowóz uczniów do szkół.

50. 30.08.2019 r.

Podpisanie umowy na wykonanie kanalizy sanitarnej w ul.
Klonowej w Święciechowie.
Podpisanie umowy na dowóz dzieci do przedszkola.

51. 31.08.2019 r.

Udział w Dożynkach Wiejskich w Święciechowie.
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52. 01.09.2019 r.

Udział w złożeniu kwiatów i zniczy w związku z 80 rocznicą
wybuchu II wojny światowej na Rynku w Święciechowie.
Udział w festynie „Dawno, dawno temu na wsi” w Wilkowicach.

53. 02.09.2019 r.

Udział w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w
Święciechowie.
Spotkanie z panią sołtys z Lasocic.

54. 03.09.2019 r.

Spotkanie ze Starostą Leszczyńskim i Skarbnikiem Powiatu
w/s przebudowy drogi powiatowej – ul. Leszczyńska.

55. 04.09.2019 r.

Udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

56. 05.09.2019 r.

Udział w comiesięcznym spotkaniu z sołtysami naszej gminy.

Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydano 28 zarządzeń
Data

Dotyczy

28.06.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.73.2016 Wójta Gminy
Święciechowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Lasocicach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

28.06.2019 r.
28.06.2019 r.
01.07.2019 r.
04.07.2019 r.
12.07.2019 r.
12.07.2019 r.
15.07.2019 r.
17.07.2019 r.
23.07.2019 r.
24.07.2019 r.
25.07.2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Lasocicach.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego
przeznaczonego do najmu.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych Gminie Święciechowa odrębnymi
ustawami na rok 2019.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego
przeznaczonego do najmu.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.53.2019 Wójta Gminy
Święciechowa z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

29.07.2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
mianowanego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

nauczyciela
nauczyciela

30.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem
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07.08.2019 r.

lokalu użytkowego położonego w Lasocicach.
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem
lokalu użytkowego położonego w Święciechowie.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
w sprawie pierwokupu nieruchomości.

07.08.2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

08.08.2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

08.08.2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

13.08.2019 r.

w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów ograniczonych na
wydzierżawienie nieruchomości rolnych.
w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu umów
dzierżawy nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących własność
gminy Święciechowa.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

06.08.2019 r.
06.08.2019 r.

14.08.2019 r.
19.08.2019 r.
19.08.2019 r.
22.08.2019 r.
22.08.2019 r.

29.08.2019 r.
30.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych Gminie Święciechowa odrębnymi
ustawami na rok 2019.
w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 r.
w sprawie wskazania miejsc na obszarze Gminy Święciechowa
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na czas
kampanii wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 13
października 2019 r.
zmieniające zarządzenie Nr 0050/73/2019 Wójta Gminy Święciechowa z
dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów
ograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.
w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego oraz operatorów
informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z
wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wymiana świetlików na budynku szkolnym
w miejscowości Długie Stare”
Ogłoszony: 01.07.2019 r.
Termin składania ofert: 16.07.2019 r.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C.
ul. Powstańców Wlkp. 6
64 – 115 Święciechowa
cena: 383 000,29 zł (brutto),
okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,
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oferowany termin płatności: przelew 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur
VAT,
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 1 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 96 pkt.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 8 sierpnia 2019 r.
2) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie”
Ogłoszony: 04.07.2019 r.
Termin składania ofert: 19.07.2019 r.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło pięć ofert.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
POLKOP Paweł Poloch
ul. 55 Pułku Piechoty 18
64 – 100 Leszno
cena: 173 056,50 zł (brutto),
okres gwarancji jakości: 84 miesiące,
oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur
VAT,
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 5 sierpnia 2019 r.
3) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Krótkiej w
Przybyszewie – w km od 0+140,00 do 0+267,00”
Ogłoszony: 11.07.2019 r.
Termin składania ofert: 26.07.2019 r.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły cztery oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
NODO Sp. z o.o.
ul. Gronowska 46
64 - 100 Leszno
cena: 136 281,36 zł (brutto),
okres gwarancji jakości: 84 miesiące,
oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur
VAT,
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt
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całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 13 sierpnia 2019 r.
4) Przetarg nieograniczony na zadania pn. „Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do
Szkół Podstawowych i dzieci do Przedszkola w Święciechowie”
Ogłoszony: 12.07.2019 r.
Termin składania ofert: 22.07.2019 r.
Zadanie podzielone na dwie części:
Część 1 – Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych .
Część 2 – Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie.
Część 1 – Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych .
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły cztery oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Firma Usługowo – Transportowa Marek Luberda
Łoniewo 13C
64 – 113 Osieczna
cena: 4,00 zł (brutto) za 1 km przewozu,
czas podstawiania autobusu zastępczego: 30 minut,
wiek taboru autobusowego: dwa autobusy w wieku powyżej 10 lat,
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawiania autobusu zastępczego: 30,00
pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 91,00 pkt.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 26 sierpnia 2019 r.
Część 2 – Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty.
Dania 1 sierpnia 2019 r. unieważniono
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 - ze zmianami), to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie”

„Budowa

kanalizacji

sanitarnej

Ogłoszony: 18.07.2019 r.
Termin składania ofert: 02.08.2019 r.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło pięć ofert.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
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POLKOP Paweł Poloch
ul. 55 Pułku Piechoty 18
64 – 100 Leszno
cena: 208 201,08 zł (brutto),
okres gwarancji jakości: 84 miesiące,
oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur
VAT,
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 30 sierpnia 2019 r.
6) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni drogi wraz z
odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie”
Ogłoszony: 23.07.2019 r.
Termin składania ofert: 07.08.2019 r.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło siedem ofert.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
NODO Sp. z o.o.
ul. Gronowska 46
64 - 100 Leszno
cena: 597 937,08 zł (brutto),
okres gwarancji jakości: 84 miesiące,
oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur
VAT,
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 23 sierpnia 2019 r.
7) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca
integracji mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności”
Ogłoszony: 26.07.2019 r.
Termin składania ofert: 12.08.2019 r.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
POLKOP Paweł Poloch
ul. 55 Pułku Piechoty 18
64 – 100 Leszno
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cena: 197 522,51 zł (brutto),
okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 40,00 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 3 września 2019 r.
8) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowozy dzieci do Przedszkola
w Święciechowie”
Ogłoszony: 02.08.2019 r.
Termin składania ofert: 12.08.2019 r.
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty.
Dnia 27 sierpnia 2019 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - ze zmianami) to jest z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
9) Zamówienie z wolnej ręki na zadanie pn. „Dowozy dzieci do Przedszkola w
Święciechowie”
Negocjacje odbyły się dnia 29 sierpnia 2019 r. z wykonawcą: F.H.U. „KĘPKA” Piotr Kępka,
ul. Wschowska 19, 64 – 115 Święciechowa.
W ramach negocjacji ustalono cenę 5,19 zł (brutto) za 1 km przewozu.
Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano dnia 30 sierpnia 2019 r.
10) Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych .
Data ogłoszenia: 28.05.2019r.
Termin przetargu: 28.06.2019r.
- działka nr 1204 o pow. 0,6400 ha poł. w Święciechowie
- cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi równowartość 1,6q pszenicy.
Na dzień 25.06.2019r. pisemną deklaracje z przystąpieniu do przetargu złożyła 1 osoba
Działka została wydzierżawiona za równowartość 2,6q pszenicy.
- działka nr 148 o pow. 1, 1600 ha poł. w Przybyszewie - cena wywoławcza rocznego
czynszu wynosi równowartość 3,07q pszenicy.
Na dzień 25.06.2019r. pisemną deklaracje z przystąpieniu do przetargu złożyły 2 osoby.
Działka została wydzierżawiona za równowartość 19,07q pszenicy.
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11) Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w
Lasocicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z
wyłączeniem działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
- Data ogłoszenia: 30.07.2019r.
- lokal użytkowy poł. w Lasocicach przy ul. Święciechowskiej 1 - cena wywoławcza czynszu
płatnego miesięcznie za 1m2 wynosi 13,55zł plus podatek VAT.
Termin wpłaty wadium: 27.08.2019 r.
Termin przetargu : 30.08.2019r.

Wadium w wysokości 200,00 zł

Do dnia 27 sierpnia 2019r. nie dokonano żadnej wpłaty wadium – przetarg nie odbył się.
12) Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w
Święciechowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
- Data ogłoszenia: 06.08.2019r.
- lokal użytkowy poł. w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 2 - cena wywoławcza czynszu
płatnego miesięcznie za 1m2 wynosi 14,33zł plus podatek VAT.
Termin wpłaty wadium: 03.09.2019 r.
Termin przetargu : 06.09.2019

Wadium w wysokości 200,00 zł

Do dnia 03 września 2019r. dokonano 1 wpłatę wadium .
Radna Longina Raburska zapytała czego dotyczyły rozmowy o ujęciu wody w Święciechowie
oraz jak daleko posunięte są prace w budynku po byłym przedszkolu.
Wójt poinformował, iż Gmina rozpoznaje teren w zakresie nowych ujęć wody. Wykonano
badania hydrogeologiczne wskazujące miejsca możliwości budowy nowych ujęć wody.
Dotyczy to obszaru skraju lasu Święciechowskiego w kierunku Krzycka Małego.
Jeśli chodzi o budowę żłobka to prace są o wiele bardziej gruntowne niż początkowo
zakładano. Zmieniono konstrukcje dachu. Mimo, że doszło wiele zadań dodatkowych to
jesteśmy w czasie. Na ten moment nie przewiduje się zagrożenia nie wykonania inwestycji w
ustalonym terminie.

Ad.4. Projekty uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa
na lata 2019 - 2025,
Skarbnik Gminy Pan Łukasz Ślaga przedstawił autopoprawki do projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia autoporawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
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Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańska, Anna Wasilewska
Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,
.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańska, Anna Wasilewska
Uchwała Nr XI/88/2019 stanowi załącznik do protokołu.
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
Głosowano w sprawie:
zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańska, Anna Wasilewska
Uchwała Nr XI/89/2019 stanowi załącznik do protokołu.
c) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację
kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych,

Głosowano w sprawie:
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp
ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych,

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańska, Anna Wasilewska
Uchwała Nr XI/90/2019 stanowi załącznik do protokołu.
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, iż Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą skargi zaopiniowała uznanie
skargi za bezzasadną.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Jerzy
Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Krzysztof Kołacki,Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańka, Anna Wasilewska
Uchwała Nr XI/91/2019 stanowi załącznik do protokołu.
e) w sprawie procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w
Lesznie i XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie,

Głosowano w sprawie:
procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie i XIII
Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie,

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańska, Anna Wasilewska
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Uchwała Nr XI/92/2019 stanowi załącznik do protokołu.
f) w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w
Poznaniu z/s w Lesznie i do Sądu Rejonowego w Lesznie,

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie Informacji Zespołu Opiniującego
na temat zgłoszonych kandydatów na ławników.
Informację odczytała Magdalena Jaraczewska-Wieczorek, członek Zespołu
Opiniującego kandydatów na ławników. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłoszenie się trzech kandydatów
do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłosili się radni: Jerzy Kołodziej, Tomasz Gorwa i Marcin Tajchert. Po
ukonstytuowaniu stwierdzono, iż przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Jerzy
Kołodziej.
W dalszej kolejności członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do
głosowania do wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz
przeprowadzili tajne głosowanie.
Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę, w celu ustalenia przez Komisję
Skrutacyjną wyników głosowania.
Przerwa trwała od godz. 13.58 do godz. 14.05
Po wznowieniu obrad przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Kołodziej odczytał
protokół wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu Sesji Rady Gminy.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał członków Komisji
Skrutacyjnej do wyboru ławników do Sądu Okręgowego czy chcą zostać również
członkami Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników do Sądu Rejonowego. Wszyscy
członkowie wyrazili zgodę, Jerzy Kołodziej pozostał przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej.
Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania do wyborów
ławników do Sądu Rejonowego oraz przeprowadzili głosowanie.
Po zebraniu przez Komisję Skrutacyjną wypełnionych kart do głosowania
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę.
Przerwa trwała od godz. 14.15 do godz. 14.30
Po wznowieniu obrad przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Kołodziej odczytał
protokół wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu Sesji Rady Gminy.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przystąpienie do głosowania nad
uchwałą Rady Gminy.
Głosowano w sprawie:
wyboru ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie i
do Sądu Rejonowego w Lesznie.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańska, Anna Wasilewska
Uchwała Nr XI/93/2019 stanowi załącznik do protokołu.
g)
w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę
Święciechowa.

Głosowano w sprawie:
regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Święciechowa.
,

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
Wyniki imienne:
ZA (15)
Edyta Borowczak, Dominika Dudzisz, Tomasz Gorwa, Maria Jolanta Kin, Krzysztof
Kołacki, Jerzy Kołodziej, Mikołaj Kostaniak, Jerzy Machowiak, Lucyna Marciniak,
Dariusz Matuszewski, Dawid Nowaczyk, Longina Raburska, Marcin Tajchert, Anna
Urbańska, Anna Wasilewska
Uchwała Nr XI/94/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Maria Jolanta Kin złożyła wniosek w sprawie bezpiecznego wyjazdu z ul.
Jesionowej do ul. Krzyckiej. Zwróciła uwagę na to, że ul. Jesionowa wchodzi w ul.
Krzycką pod bardzo ostrym kątem. Zawnioskowała o zamontowanie lustra, które
pozwoliłoby na zachowanie ostrożności.
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Radna Longina Raburska wniosła o przycięcie krzewów przy ul. Plater oraz o
umożliwienie pracownikom niepedagogicznym wykupu obiadów w stołówce szkolnej.
Anna Urbańska wnioskowała o oznakowanie wjazdów w ul. Rolną przy drodze
krajowej nr 12. W chwili obecnej są to skrzyżowania równorzędne, jednak nie
wszyscy użytkownicy stosują się do zasady „prawej ręki”, przez co stwarzają
zagrożenie.
Radny Jerzy Kołodziej zapytał Radnego Powiatu Remigiusza Leciejewskiego czy
służby Powiatu uczestniczyły w odbiorze inwestycji INEI na terenie Krzycka Małego?
PISZ DO INEA TAK JAK DO POWIATU Chodziło mu o to, czy prace wykonywane w
jezdni przy chodniku zostały odebrane.
Radny Dariusz Matuszewski wniósł o wykonanie oświetlenia drogowego na ul.
Sosnowej w Przybyszewie.
Radna Longina Raburska podziękowała za utwardzenie ścieżki rowerowej przed
wiaduktem.
Radny Dariusz Matuszewski wniósł o przypatrzenie się sprawie i wyregulowanie zbyt
szybko zmieniających się świateł na skrzyżowaniu z DK12 w Lasocicach.
Ad.6. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
W odpowiedzi na wniosek Radnej Kin Wójt Gminy poinformował, iż obie ulice są
drogami gminnymi. Przyjrzy się tej sprawie i o ile właściciel posesji przy tym
skrzyżowaniu wyrazi zgodę to zostanie na tym budynku zamontowane lustro
względnie można spróbować na słupie elektrycznym.
Odnosząc się do wniosku Radnej Longiny Raburskiej Wójt Gminy poinformował, iż
krzewy zostaną przycięte.
W sprawie pracowników obsługi szkoły głos zabrał Skarbnik Gminy wyjaśniając, iż
celowo zrezygnowano z możliwości zakupu obiadów przez inne osoby niż uczniowie
czy nauczyciele z uwagi na rozliczenia VAT-u.
Ponadto dyrektor szkoły w Święciechowie p. Mirosław Grzelczyk wyjaśnił, że zadania
funkcjonowania stołówek szkolnych zostały bardzo szczegółowo opisane w ustawie
prawo oświatowe. Jest w niej zapis, iż stołówka szkolna ma służyć wspomaganiu
realizowanych w szkole procesów edukacyjnych i korzystać z niej mają osoby, które
w tych procesach uczestniczą. Są tam wymienieni: dzieci, uczniowie oraz pracownicy
pedagogiczni. Ponadto w ustawie o VAT również jest napisane wprost, że stołówki
szkolne nie są jadłodajniami, stąd katalog osób mogących korzystać ze stołówek jest
zamknięty.
Wójt odniósł się do wniosku Radnej Urbańskiej informując, że przyjrzy się sprawie ul.
Rolnej. Wyjaśnił również, że wniosek Radnego Matuszewskiego o oświetlenie uliczne
raczej nie zostanie zrealizowany w tym roku budżetowym. Wójt poinformował, iż
zostanie skierowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu DK12 w Lasocach.
Radna Anna Urbańska zabrała głos w temacie ww. skrzyżowania. Poinformowała, iż
Pan, który sprawuje pieczę nad tym odcinkiem DK12 z ramienia GDDKiA (p.
Zielinski) powiedział jej, że to skrzyżowanie jest tzw. skrzyżowaniem inteligentnym.
Ma czujniki na dojeździe do skrzyżowania i to skrzyżowanie potrafi sobie obliczyć ile
aut czeka na skręcie do Święciechowy, ile do Przybyszewa i ile jedzie prosto. Jeśli
jest się jedynym autem, które chce przejechać przez drogę główną to światła zmienią
się szybko. Natomiast jeśli są dwa auta to już trzeba poczekać trochę dłużej, bo
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natężenie ruchu na drodze głównej jest większe i tam jest potrzeba dłużej palącego
się światła zielonego.
Radny Matuszewski odniósł się do wypowiedzi radnej Urbańskiej informując, że
problem pojawia się kiedy ktoś jedzie DK12 i zapala mu się czerwone światło a on
mimo to jedzie dalej nie zatrzymując się. W tym momencie osoba jadąca od strony
Przybyszewa ma zielone światło i wyjeżdża na drogę. Wniósł o wyregulowanie
świateł tak aby nie za szybko wyjeżdżały samochody z drogi podporządkowanej na
główną po zapaleniu się czerwonego światła na drodze głównej.
Wójt dodał również, iż niektórzy kierowcy jadący od strony Wschowy mają
wyobrażenie, że sygnalizacja świetlna, którą widzą dotyczy przejścia dla pieszych a
nie skrzyżowania dróg. Niektórzy z nich, pomimo czerwonego światła, widząc, że nie
ma nikogo na przejściu dla pieszych jadą dalej nie zatrzymując się.
Radny Powiatu Remigiusz Leciejewski wyjaśnił, iż jest mu znany problem
sygnalizacji świetlnej w Lasocicach.
Ad.7. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany
w związku z tym obrady XI sesji zostały zamknięte.
Obrady zakończono o godz. 14:50

Protokołowała
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Machowiak

18

