PROTOKÓŁ Nr XL/2018
z przebiegu XL Sesji Rady Miasta i Gminy Jaraczewo
odbytej w dniu 8 maja 2018 r. w godz. od 10.00 do 11.45
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo

W obradach uczestniczyli:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

radni Rady Miasta i Gminy Jaraczewo
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Radca prawny
kierownicy referatów i jednostek organiz.
Sołtysi Gminy Jaraczewo
Dziennikarz Gazety Jarocińskiej

- zg. z załączoną listą obecności
- Dariusz Strugała
- Stanisław Andrzejczak
- Olga Kaczmarek
- Patrycja Wieruszewska- Dziergaczow
- Marianna Frąckowiak
- zg. z załączoną listą obecności
- zg. z załączoną listą obecności
- Joanna Pera

Proponowany porządek obrad:
CZĘŚĆ I
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2017 rok:
a/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok,
b/ odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i
Gminy Jaraczewo absolutorium za 2017 rok,
c/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej,
d/ dyskusja nad: sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,
informacją o stanie mienia Gminy,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaraczewo wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
CZĘŚĆ II
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo
na lata 2018- 2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Jaraczewo na lata 2012- 2031.
12. Informacje o pracy w organach pozagminnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne głosy.
15. Wnioski.
16. Zakończenie sesji.
CZĘŚĆ I
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Gminy Jaraczewo obrady XL Sesji Rady Miasta i Gminy
Jaraczewo otworzył Przewodniczący Rady Roman Skrzypczak.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15
radnych.
Powitał obecnych na sali i rozpoczął obrady.
Przed przystąpieniem do punktu 2 Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do
proponowanego porządku obrad, który radni otrzymali z zawiadomieniem o sesji lub wnioski o
zmianę.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady uznał proponowany porządek obrad za przyjęty.
Poinformował również, że o godz. 12.00 złożone zostaną kwiaty przy pomniku w Jaraczewie z
okazji uczczenia ... rocznicy zakończenia II \wojny światowej.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni przed sesją mieli możliwość zapoznania się z
protokołem i zwrócił się do Sekretarza Rady o wypowiedź do sporządzonego protokołu.
Sekretarz Rady Joanna Koźlik poinformowała, że po zapoznaniu się z protokołem z
przebiegu XXXIX Sesji, odbytej w dniu 20 marca 2018 r. nie wnosi uwag.
Radni również nie wnieśli żadnych uwag.
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że w głosowaniu brało udział 15 radnych i
15 radnych głosowało „za” przyjęciem protokołu – bez czytania.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIX Sesji stanowiące załącznik do
niniejszego protokołu, złożył zastępca Burmistrza Stanisław Andrzejczak.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady uznał sprawozdanie za przyjęte.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszego protokołu złożył Burmistrz Dariusz
Strugała.
Następnie Burmistrz złożył na ręce Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
życzenia i kwiaty z okazji Dnia Bibliotekarza i podziękował za owocną pracę i współprace. Z tej
okazji przekazał również życzenia od dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej , które wpłynęły na jego
ręce. Życzenia również dla wszystkich pracowników biblioteki.
Burmistrz z wielkim zadowoleniem ocenił działalność Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo.
Wspomniał, że w trakcie budowy jest również filia biblioteki w Górze, w której będzie można
rozszerzyć działalność na rzecz społeczeństwa całej Gminy.
Dalej Burmistrz poinformował, że z dniem 1 maja 2018 roku na stanowisko informatyka w
tutejszym Urzędzie zatrudniony został Pan Karol Tomczak, ponieważ dotychczasowy informatek z
przyczyn osobistych wystąpił o rozwiązanie stosunku pracy. (Burmistrz podziękował za współpracę
dotychczasowemu informatykowi).

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady uznał złożone sprawozdanie za przyjęte.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie została złożona żadna interpelacja i nie było pytań.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2017 rok:
a/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
Na prośbę Przewodniczącego Rady Uchwałę Nr SO-0954/41/4/Ka/2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r.
(wyświetlona na ekranie) odczytała Skarbnik Gminy Patrycja Wieruszewska- Dziergaczow. W
przedmiotowej uchwale Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o
przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok z jedną uwagą.
Do przedstawionej uchwały radni nie zgłosili żadnych uwag.
b/ odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Jaraczewo absolutorium za 2017 rok,
Na prośbę Przewodniczącego Rady uchwałę Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 23
kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo
absolutorium za 2017 rok (wyświetlona na ekranie) odczytał przewodniczący komisji Sławomir
Gruchała
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła całość wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2017 rok i
jednogłośnie wnioskowała do Rady Miasta i Gminy o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za
2017 rok.
Do przedstawionego wniosku nie zgłoszono żadnych uwag.
c/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej,
Uchwałę Nr SO-0955/3/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta i Gminy Jaraczewo o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo za
2017 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Roman Matuszak (uchwała wyświetlona na
ekranie).
Regionalna Izba Obrachunkowa w wymienionej uchwale wyraziła opinię, iż wniosek Komisji
Rewizyjnej został sporządzony zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony.
Do przedstawionej uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
d/ dyskusja nad: sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,
informacją o stanie mienia Gminy,
Przewodniczący Rady poinformował, że nad wymienionymi sprawozdaniami radni
dyskutowali na swoich przedstawienie i zwrócił się do przewodniczących Komisji o odczytanie
wypracowanych stanowisk (opinii), w imieniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług i Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa... poinformował, że przedłożone sprawozdanie z
wykonania budżetu , sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia gminnego Komisja
przeanalizowała na posiedzeniach w dniach 9 i 11 kwietnia br. i odczytał opinię Komisji ,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
przedłożone sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że
przedłożone sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Jaraczewo oraz informacją o stanie mienia gminnego Komisja przeanalizowała na posiedzeniach w
dniach 10 i 13 kwietnia br. i odczytała wypracowaną przez Komisję opinię w tej sprawie,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
przedłożone sprawozdania.
Radny Tadeusz Pera wyraził zadowolenie z pracy Burmistrza w 2017 roku i zapytał
sołtysów wsi Brzostów i Zalesie czy również są zadowolenia z pracy Burmistrza.
Sołtys wsi Zalesie Pani Emilia Małecka i Sołtys wsi Brzostów Pan Piotr Szymczak
odpowiedzieli radnemu Perze, że są zadowolenia z pracy Burmistrza.
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaraczewo
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
Projekt niniejszej uchwały (wyświetlony na ekranie) odczytał Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania nad projektem powyższej uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że na ustawowy stan 15 radnych w głosowaniu
brało udział 15 radnych i 15 radnych głosowało :za: podjęciem tej uchwały.
Uchwała Nr XL/226/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Projekt uchwały (wyświetlony na ekranie) odczytał Przewodniczący Rady.
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania nad projektem tej uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że na ustawowy stan 15 radnych w głosowaniu
brało udział 15 radnych i 15 radnych głosowało "za" podjęciem powyższej uchwały.
Uchwała Nr XL/227/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Obecni na sali podziękowali Burmistrzowi oklaskami za udzielone absolutorium.
Przewodniczący Rady podziękował radnym za dokonanie oceny wykonania budżetu za
2017 rok, Komisji Rewizyjnej za sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium, Burmistrzowi,
Skarbnikowi Gminy i poszczególnym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za realizacje budżetu
w 2017 roku.
Głos zabrał Burmistrz Dariusz Strugała oznajmiając, że sam tego budżetu nie wykonałby.
Efektem wspólnego działania jest dobra współpraca. Przedstawione opinie poszczególnych
Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej świadczą o tym,
że zostało to sprawozdanie dogłębnie przeanalizowane.
Wspomniał, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w 100% ,z różnych przyczyn od
nas niezależnych. Cały czas gromadzimy środki po to , żeby łączyć inwestycje ze środkami
unijnymi (puki one są). Przyznał, że nie zawsze nam się to udaje ale na ten moment jest to jakby
najważniejsze ale staramy się z pracownikami robić jak najwięcej, żeby te środki pozyskać.
W związku z powyższym Burmistrz podziękował radnym i sołtysom za współpracę.
Szczególne podziękowanie skierował do Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu Miasta i Gminy
za ogromny wkład pracy w realizację zadań, które zostały wykonane w 2017 roku (wykonanie
budżetu). Zaznaczył, że to Skarbnik pilnuje budżetu.
Ponadto wspomniał, że jeszcze w bieżącym roku chcielibyśmy wykonać dokumentacje na
kanalizację w Noskowie; niebawem chcielibyśmy rozpocząć budowę dwóch klas lekcyjnych przy

szkole w Górze.
CZĘŚĆ II
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały (wyświetlony na
ekranie) omawiany był na posiedzeniu połączonych Komisji Rady i zwrócił się do
przewodniczących poszczególnych Komisji o stanowisko.
Przewodniczący komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 maja br. przychyliła się do proponowanych
zmian w budżecie gminy i przedłożony projekt niniejszej uchwały zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że proponowane w
przedkładanym projekcie powyższej uchwały zmian y w budżecie gminy Komisja przeanalizowała
na posiedzeniu w dniu 7 maja br. i po analizie projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że projekt tej uchwały Komisja
przeanalizowała na posiedzeniu w dniu 7 maja br. nie wnosząc uwag.
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania. na projektem powyższej uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że w głosowaniu brało udział 15 radnych i 15
radnych głosowało "za" podjęciem tej uchwały. Uchwała nr XL/228/2018 stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jaraczewo na lata 2018- 2026.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały (wyświetlony na
ekranie) omawiany był na posiedzeniu połączonych Komisji Rady i zwrócił się do
przewodniczących poszczególnych Komisji o stanowisko.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 7 maja br. Komisja przedłożony projekt niniejszej uchwały
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 7 maja br. projekt powyższej uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie
(jeden radny nieobecny na posiedzeniu).
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 maja br. nie
wniosła uwag do proponowanych zmian wieloletniej prognozy finansowej, uwzględnionych w
projekcie niniejszej uchwały.
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania nad projektem powyższej uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że w głosowaniu brało udział 15 radnych i 15
radnych głosowała "za" podjęciem tej uchwały. Uchwała Nr XL/229/2018 stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały (wyświetlony na
ekranie) omawiany był na posiedzeniu połączonych Komisji Rady i zwrócił się do
przewodniczących poszczególnych Komisji o stanowisko.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
poinformował, że projekt niniejszej uchwały został omówiony na posiedzeniu w dniu 7 maja br. i
po analizie Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że po analizie i
udzielonych wyjaśnieniach Komisja na posiedzeniu w dniu 7 maja br. przedłożony projekt
niniejszej uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (jeden radny nieobecny na posiedzeniu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że projekt powyższej uchwały Komisja
przeanalizowała na posiedzeniu w dniu 7 maja br. i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Uchwała Nr XL/230/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania nad projektem niniejszej uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że na ustawowy stan 15 radnych w głosowaniu
brało udział 15 radnych i 15 radnych głosowało "za" podjęciem powyższej uchwały .
Uchwała Nr XL/230/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały (wyświetlony na
ekranie) omawiany był na posiedzeniu połączonych Komisji Rady i zwrócił się do
przewodniczących poszczególnych Komisji o stanowisko.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 maja br. po analizie przedłożony projekt
niniejszej uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że projekt tej
uchwały został omówiony na posiedzeniu w dniu 7 maja br. i po analizie Komisja zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie (jeden radny nieobecny na posiedzeniu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 maja br.
przedłożony projekt tej uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania nad projektem niniejszej uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że na ustawowy stan 15 radnych w głosowaniu
brało udział 15 radnych i 15 radnych głosowało "za" podjęciem powyższej uchwały.
Uchwała Nr XL/231/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Jaraczewo na lata 2012- 2031.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały (wyświetlony na
ekranie) omawiany był na posiedzeniu połączonych Komisji Rady i zwrócił się do
przewodniczących poszczególnych Komisji o stanowisko.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
poinformował, że po analizie i udzielonych wyjaśnieniach Komisja na posiedzeniu w dniu 7 maja
br. przedłożony projekt niniejszej uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, |Kultury i Spraw Socjalnych poinformowała, że przedłożony
projekt powyższej uchwały Komisja przeanalizowała na posiedzeniu w dniu 7 maja br. i po
udzielonych wyjaśnieniach został zaopiniowany większością głosów pozytywnie(1 głos
wstrzymujący i jeden radny nieobecny na posiedzeniu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że projekt tej uchwały Komisja
przeanalizowała na posiedzeniu w dniu 7 maja br. i został zaopiniowany większością głosów
pozytywnie ( 1 głos wstrzymujący).
Wobec braku uwag Rada przystąpiła do głosowania nad projektem powyższej uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdzono, że w głosowaniu brało udział 15 radnych i 12
radnych głosowało "za" podjęciem powyższej uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu (radny:
Edmund Kowalczyk; Stefan Pawlak; Roman Skrzypczak).. Uchwała Nr XL/232/2018 stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

12. Informacje o pracy w organach pozagminnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Klubu
Przewodniczących Rad. Na tym posiedzeniu omawiane były zmiany w ustawie o samorządzie
gminnym.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Nie udzielano odpowiedzi ponieważ nie wpłynęła żadna interpelacja i nie było pytań.
14. Wolne głosy.
Kierownik referatu "P" Katarzyna Borowczyk złożyła sprawozdanie o przeprowadzonych
postępowaniach przetargowych w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik do niniejszego
protokołu. Do przedstawionego sprawozdanie nie zgłoszono żadnych uwag.
Radny Stefan Pawlak zwrócił się z pytanie do dyrektora Komunalnego Zakładu
Budżetowego w Jaraczewie - ile zakład wydaje pieniędzy w ciągu roku za wynajem koparki.
Dyrektor odpowiedział, że zakład w ciągu roku na wynajem koparki wydaje w granicach
25-30 tys. zł. (wynajem do prac związanych z awariami).
W związku z powyższym radny Stefan Pawlak zwrócił się z prośbą o rozważenie zakupu
koparki i dofinansowanie ze środków budżetu gminy ( jest to majątek gminy).
Burmistrz oznajmił, że to dyrektor KZB musi wyrazić stanowisko czy jest potrzeba zakupu
koparki, ponieważ sprzęt musi na siebie zarobić Jest to sprawa do dyskusji.
Odnosząc się do tematu dofinansowania z budżetu gminy zakupu samochodu, radna Ilona
Smolarek poinformowała, że widzi też potrzebę zakupu samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie, z przeznaczeniem do przewozu sprzętu na organizowane imprezy na terenie całej
gminy i po za gminą. Z przedkładanych informacji przez dyrektora z działalności GOK wynika, że
ośrodek organizuje bardzo dużo imprez po za Jaraczewem ( w poszczególnych sołectwach).
Będąc przy głosie radna Ilona Smolarek podziękowała za przyznane środki na zakup
strojów dla Zespołu "ZŁOTA JESIEŃ".
W odniesieniu do wypowiedzi radnej Ilony Smolarek Burmistrz, że po pierwsze, żeby
zakupić samochód do Gminnego Ośrodka Kultury w pierwszej kolejności potrzebny byłby garaż,
którego na ten moment nie mamy. Ponadto nie chodzi o to, że nie mamy pieniędzy na
dofinansowanie zakupu - trzeba będzie zrezygnować z delegacji własnym i można podjąć
rozmowy.
Dalej Burmistrz poinformował, że na ten moment nie chce wypuszczać żadnych pieniędzy
ponieważ jest jeszcze wiele innych zaplanowanych inwestycji do zrealizowania, do których trzeba
będzie dołożyć dodatkowe pieniądze. (np. zakup wyposażenia do biblioteki, przeprojektowanie
dachu biblioteki, budowa żłobka czy pomieszczenia do ćwiczeń w szkołach ). Wspomniał, że jest
też po rozmowie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie zakupu samochodu. i
wrócimy do tematu przy konstruowaniu budżetu gminy na następny rok.
Sołtys wsi Gola interweniował w sprawie załatania powstałej dziury w w drodze na ul.
Okrężnej w Goli. O tym fakcie został poinformowany inspektor Wiesław Kostórkiewicz.
Burmistrz poinformował, iż przyjmuje zgłoszoną interwencje sołtysa wsi Gola i sprawa
zostanie w pierwszej kolejności załatwiona ( w przyszłym tygodniu ruszamy z remontami dróg
gminnych).
W odniesieniu do podjętej uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu radny
Edmund Kowalczyk poinformował, iż głos jego był "wstrzymujący", ponieważ w tej uchwale nie
ma mowy o żadnych pieniądzach na usuwanie azbestu. Uważa, Związek Gmin Wiejskich powinien
starać się o pozyskanie środków na ten cel (dla gmin).

Burmistrz odpowiedział, że będziemy się starali przygotować kolejny wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, i pomagali naszym rolnikom tak, jak było to z
usuwaniem azbestu w przypadku nawałnicy. .
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Jaraczewo
odbędzie się w miesiącu czerwcu br.
15. Wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni przed sesją otrzymali (do zapoznania się )
kserokopie skargi mieszkańców Łowęcic na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta i Gminy
Jaraczewo, przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu.
W związku z powyższym zaproponował, żeby przed zajęciem stosownego stanowiska przez
Radę Gminy, przekazać skargę do zbadania przez Komisję Rewizyjną.
Za przyjęciem propozycji Przewodniczącego Rady (przekazać skargę Komisji Rewizyjnej)
głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
16. Zakończenie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym
za udział i o godz. 11.45 zakończył XL Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo.
Jaraczewo, dnia 10 maja 2018 r.
Protokółował:

PRZEWODNICZĄCY RADY

