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Protokół 
z XLVII sesji Rady Gminy Pępowo 

w dniu 24 stycznia 2023 r. 
 

Obradom przewodniczył Zenon Rogala - Przewodniczący Rady Gminy Pępowo. Sesja 
rozpoczęła się o godzinie 13.05 i trwała do godziny 14.53. Miejsce sesji – Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, tj. 93,33% ustawowego składu Rady, który stanowi 
15 radnych. Nieobecny był radny Krzysztof Kaczmarek. Lista obecności stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
 W obradach uczestniczyli również: Grzegorz Matuszak – Wójt Gminy Pępowo, 
Grzegorz Wabiński – zastępca wójta, kierownik WSO i USC, Katarzyna Kmiecik-Rosa – 
sekretarz gminy, Małgorzata Kęsy – zastępca skarbnika, Małgorzata Waleńska – kierownik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Marta Naskręt – zastępca kierownika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Józef Grobelny – kierownik Wydziału Służb Technicznych, Mariola Żelazna 
– kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie, Leszek Żelazny – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie, Szymon Jakubowski – 
członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Jagoda Kowalewska – inspektor ds. obsługi rady 
gminy i samorządów mieszkańców oraz sołtysi – według załączonej listy obecności. 
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Składanie i rozpatrywanie wniosków o zmianę porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Pępowo. 
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz treści udzielonych na 

nie odpowiedzi. 
7. Informacja o pracy wójta w okresie międzysesyjnym. 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały nr XLV/326/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 
2022 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów 
niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo, 
c) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pępowo na rok 2023, 
d) planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pępowo na rok 2023, 
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2023-2030, 
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023, 
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu, 
h) uchylenia uchwały nr XLV/330/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 

2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu, 
i) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, 
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j) zmiany uchwały nr V/32/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 18 lutego 2019 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia 
pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

k) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Pępowo na lata 2023-2027, 

l) zmiany uchwały nr XLV/328/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 
2022 r. dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pępowo 
na lata 2022-2023. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pępowo w roku 2022. 
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pępowo 

w roku 2022. 
11. Wolne głosy i wnioski. 
12. Zamknięcie sesji. 

 
W punkcie 1 – otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Zenon Rogala, który 

powitał radnych, sołtysów, przedstawicieli Urzędu Gminy Pępowo oraz gości. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad uczczono minutą ciszy pamięć 

zmarłego w dniu 11 stycznia 2023 r. przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego Alfreda 
Siamy. 
 
 W punkcie 2 – przewodniczący poprosił radnych o uruchomienie terminali do 
głosowania oraz o zalogowanie się do systemu. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 
14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
 W punkcie 3 – przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
 

W punkcie 4 – wójt wnioskował o rozszerzenie punktu 8. porządku obrad XLVII sesji 
Rady Gminy Pępowo o rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu – jako podpunkt g), 
- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu – jako podpunkt h), 
- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – jako podpunkt i), 
- zmiany uchwały nr V/32/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – jako podpunkt j), 
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- przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pępowo 
na lata 2023-2027 – jako podpunkt k), 
- zmiany uchwały nr XLV/328/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 2022 r. 
dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pępowo na lata 2022-2023 – 
jako podpunkt l). 
 

Radni jednomyślnie – 14 głosami „za” – przychylili się do każdego spośród sześciu 
wniosków zgłoszonych przez wójta, w następstwie czego porządek obrad XLVII sesji Rady 
Gminy Pępowo został zmodyfikowany w zakresie punktu 8. – dodano podpunkt g), h), i), j), k) 
oraz l). Imienne wykazy głosowań radnych oraz pierwotny porządek obrad stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu. 
 

W punkcie 5 – przewodniczący poinformował, że protokół z XLVI sesji Rady Gminy 
Pępowo był do wglądu w Biurze Rady, gdzie każdy mógł się z nim zapoznać, 
a ponadto radni otrzymali go w wersji elektronicznej. W związku z tym zaproponował 
przegłosowanie go bez odczytywania. Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Pępowo przyjęto jednomyślnie – 14 głosami „za”. 
Imienne wykazy głosowań radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 
W punkcie 6 – przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura 

Rady nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania radnych; wpłynęła natomiast odpowiedź 
na wniosek radnego Józefa Śląskiego z dnia 28.11.2022 r. w sprawie niezwłocznego 
sfrezowania nawierzchni drogi powiatowej w Babkowicach, skierowany do Zarządu Powiatu 
Gostyńskiego. Przewodniczący odczytał treść odpowiedzi. Odpowiedź na wniosek stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
- Przewodniczący – zachęcił do zadawania pytań obecnemu na sesji członkowi Zarządu 
Powiatu Gostyńskiego. 
- Radny Ireneusz Matyla – odnosząc się do tematu zmodernizowanych w ubiegłym roku przejść 
dla pieszych zauważył, że lampy solarne doświetlające przejścia działają słabo. Zapytał, czy 
powiat zamierza zająć się tą kwestią. Zwrócił uwagę, że z powodu braku słońca lampy nie 
działają głównie zimą – czyli wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Podkreślił, że 
newralgicznym punktem jest przejście przy szkole. Przypomniał, że celem projektu było 
poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, dlatego konieczna jest skuteczna 
naprawa urządzeń. 
- Szymon Jakubowski – przyznał, że problem jest szeroki i porusza się go praktyczne we 
wszystkich gminach, ponieważ powiat wydał prawie milion złotych na modernizację 16 przejść 
w ramach pilotażowego programu zaproponowanego przez rząd. Podkreślił, że były podane 
wytyczne, w które należało się wpisać, oraz warunki techniczne, co jednak nie znalazło 
przełożenia na praktyczne działanie zastosowanych rozwiązań, które zawodzą w okresie 
zimowym, gdy dodatkowe oświetlenie jest najbardziej potrzebne. Poinformował, że 
wielokrotnie spotykał się z firmą, ponieważ wszystkie urządzenia są na gwarancji; nie obejmuje 
ona jednak warunków pogodowych i tego jak panel ma być doświetlony. Wszystkie urządzenia 
są sprawne, jednak akumulatory nie są w stanie się doładować istniejącym panelem, zatem 
pozostają dwie opcje – dołożenie dodatkowego panelu lub wiatraczka – co jest z góry skazane 
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na niepowodzenie – lub podpięcie się pod istniejącą sieć, co jest chyba najbardziej racjonalnym 
rozwiązaniem. Nadmienił, że koszt przyłączenia się to ok. 9.5 tys. zł za każde przejście dla 
pieszych, przy czym wiązałoby się to ze wzrostem zużycia prądu przez gminę. Dodał, że 
opowiadałby się za kompleksowym rozwiązaniem problemu, zwłaszcza że w planach jest 
modernizacja kolejnych 9 przejść dla pieszych w takim samym standardzie w kolejnym naborze. 
Stwierdził, że problematyczne są też pomiary prędkości, w szczególności urządzenie na 
wjeździe do Pępowa od strony Gębic, które już 2 razy było na gwarancji i w dalszym ciągu nie 
działa poprawnie, w związku z czym po uzgodnieniu z wójtem zostanie wymienione na nowe. 
 Odnosząc się do tematu sfrezowania drogi w Babkowicach Szymon Jakubowski 
poinformował, iż było to przedmiotem długiej dyskusji, w której uczestniczył również 
kierownik referatu ds. dróg oraz projektant. Wyraził obawę, że samo położenie nawierzchni nie 
zda egzaminu, ponieważ istniejąca podbudowa nie ma nośności, prowadzono tam wykop 
kanalizacyjny, w związku z czym żadna firma nie da gwarancji na to, co tam położy – chyba że 
podbudowa zostanie wymieniona. W pierwszej kolejności należałoby jednak opracować 
dokumentację na przebudowę drogi. Zapewnił, że powiat szuka środków na opracowanie 
dokumentacji i zgodnie z sugestią wójta będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację 
tego zadania. Nadmienił, że gotowa jest dokumentacja na wykonanie ok. 2 km drogi 
w Ludwinowie od strony Kościuszkowa, a ponadto powiat ma w planach dokończenie drogi 
Czeluścin – Czeluścinek i opracowywana jest dokumentacja na bardzo kosztowną inwestycję 
– przebudowę drogi Pępowo – Anielin. Zapewnił, że powiat nie zapomina o drodze 
w Babkowicach, jednak należy podejść do tego zadania kompleksowo, uwzględniając m.in. 
konieczność przebudowy wjazdów po wylaniu 10 cm asfaltu. Zaznaczył, że powiat będzie się 
starać o środki zewnętrzne na ten cel. 
- Przewodniczący – zapytał, czy radnych satysfakcjonuje taka odpowiedź. 
- Radny Józef Śląski – potwierdził. 
- Radny Ireneusz Matyla – stwierdził, że jeśli oświetlenie przejść zostanie podłączone do 
istniejącej sieci, będzie to najlepsze rozwiązanie. Upewnił się, czy koszty tego zadania poniesie 
powiat. 
- Przewodniczący – stwierdził, że koszty zużycia energii są po stronie gminy. 
- Radny Ireneusz Matyla – zauważył, że chodzi o oświetlenie LED-owe. Podsumował, że 
bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
- Przewodniczący – zgodził się ze swoim przedmówcą. 
- Wójt – poinformował, że dzień wcześniej po 20.30 wracał z Leszna i oświetlenie [przy szkole] 
migało. Podzielił się przypuszczeniem, że jeśli lampa przez pewien czas nie działa, akumulator 
częściowo się regeneruje. Odnosząc się do pomiaru prędkości od strony Gębic potwierdził, że 
elektronika w tym urządzeniu nie działa prawidłowo, ponieważ nawet w przypadku jazdy 
z prędkością 30-40 km/h urządzenie podaje wprawdzie prawidłową prędkość, jednak wartość 
odczytu wyświetla się na czerwono z poleceniem „zwolnij”. 
- Radny Walerian Szafraniak – poinformował, że po chodniku w Magdalenkach przejechał 
samochód ciężarowy i pomimo pisemnego zgłoszenia do powiatu do dzisiaj nie zostało to 
naprawione, a kierowca został ukarany wyłącznie mandatem. Zastanawiał się, dlaczego koszty 
naprawy nie zostały pokryte z ubezpieczenia. 
- Szymon Jakubowski – podziękował radnemu za informację. Zapewnił, że sprawdzi to, 
ponieważ na jego biurko nie trafiło takie pismo. Wyraził zdziwienie faktem, że sprawca jest 
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znany i nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Przytoczył przykład Ponieca, gdzie na 
świeżo oddanie rondzie kierowca pojazdu z naczepą spowodował straty na prawie 50 tys. zł. 
Zapytał radnego Szafraniaka, czy otrzymał odpowiedź na wspomniane pismo. 
- Radny Walerian Szafraniak – odpowiedział, że ma takie pismo, jednak od powiatu – nic. 
- Szymon Jakubowski – zobowiązał się, że dopilnuje, aby była też odpowiedź. Odnosząc się do 
wprowadzonych do porządku obrad uchwał w sprawie udzielenia pomocy powiatowi 
podziękował Radzie Gminy Pępowo za lata współpracy i zapewnił, że jego nieobecność na 
sesjach nie wynika z lekceważenia Rady, lecz z faktu, że bardzo dobrze współpracuje mu się 
z p. wójtem i wiele rzeczy udaje się załatwić podczas częstych spotkań w gabinetach. Podkreślił, 
że p. wójt jest świetnym przekaźnikiem postulatów zgłaszanych przez radnych i życzyłby sobie, 
żeby współpraca z każdą gminą układała się wzorcowo. Przyznał, że nie we wszystkich 
gminach powiat może liczyć na taką przychylność i na takie wsparcie finansowe w dążeniu do 
realizacji wspólnych celów. 
- Przewodniczący – zachęcił do zadawania pytań przedstawicielowi powiatu. 
- Radny Radosław Sobótka – przypomniał, że w kwietniu ubiegłego roku złożył wniosek do 
Zarządu Powiatu Gostyńskiego, który dotyczył bezpieczeństwa na drogach powiatowych 
w Czeluścinie., którego przedmiotem było załatanie dziury – co zostało zrobione, naprawa 
betonowego ścieku na drodze od torów w kierunku Smolic – co zostało zgłoszone wykonawcy 
w ramach gwarancji, oraz wycięcie dwóch suchych lip – co miało być załatwione do końca 
minionego roku, jednak nie nastąpiło. 
- Szymon Jakubowski – przeprosił radnego za niewykonanie zadania w terminie i zapewnił, że 
tego przypilnuje. 
- Radny Radosław Sobótka – zauważył, że p. Jakubowski podpisał odpowiedź. 
- Szymon Jakubowski – potwierdził, że zazwyczaj podpisuje tego typu pisma. Dodał, że jest to 
też kwestia nadzoru i zaapelował, aby kontaktować się z nim telefonicznie pod 
dotychczasowym numerem telefonu. Stwierdził, że czasem najprostsze rzeczy najtrudniej 
zrealizować, ponieważ firmy nie chcą przyjeżdżać lub zapominają o małych pracach do 
wykonania. Zadeklarował, że wnioskowane prace zostaną wykonane. 
- Radny Radosław Sobótka – zapytał, jaka jest odpowiedź firmy, która miała wykonać naprawę 
gwarancyjną i czy firma poczuwa się do odpowiedzialności za błąd. 
- Szymon Jakubowski – stwierdził, że z tym raczej nie ma problemu, ponieważ wykonawcy 
ciężko udowodnić, że doszło do czyjejś ingerencji. Zobowiązał się, że sprawdzi to 
i telefonicznie skontaktuje się z radnym, aby „nie przerzucać się” pismami. 
- Przewodniczący – zachęcił sołtysów do zadawania pytań. 
- Stanisław Chudy – odnosząc się do kwestii wycinki drzew w Czeluścinie poinformował, że 
do usunięcia są w sumie 4 drzewa, ponieważ wcześniej złożono wniosek o usunięcie dwóch 
morw przed przejazdem kolejowym. Podkreślił, że zostało to już uzgodnione z powiatem – 
widział dokumentację znajdująca się w urzędzie. 
- Konrad Pieprzyk – wyraził nadzieję, że zanim zrezygnuje z sołectwa, doczeka się remontu 
głównej drogi przez Babkowice. Zaapelował, żeby przy odbiorach dróg zwracać uwagę, czy 
studzienki są odpowiednio zamontowane – w przeciwnym razie trzeba by przewidzieć drabinę, 
żeby woda szła do studzienki. Wyjaśnił, że ma na myśli ulicę „Warszawską” 
w Babkowicach. Podsumował, że jeśli studzienka jest o 30 cm wyżej, niż woda, coś jest nie tak. 
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- Przewodniczący – zauważył, że nie jest to droga powiatowa. Zapowiedział, że sołtys zostanie 
zaproszony na komisje w celu wyjaśnienia sprawy. 
- Grzegorz Stanisławski – poinformował, że obok przejścia dla pieszych w Wilkonicach jest 
zarwany wjazd i zostało to pominięte, firma wykonująca przejście nie chciała tego zrobić, 
natomiast po drugiej stronie, przy posesji 31c coś „ciągnie ziemię” w kanalizację deszczową 
i zapada się trawnik, co było już zgłaszane. 
- Przewodniczący – poprosił radnego powiatowego o sprawdzenie tego. 
- Szymon Jakubowski – potwierdził i zapowiedział, że podczas piątkowego objazdu po 
sołectwach skontaktuje się z sołtysem i podjedzie na miejsce. 

 
W punkcie 7 – wójt przedstawił informację na temat swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym – informacja w załączniku do niniejszego protokołu. Informację przyjęto bez 
uwag. 

 
W tym miejscu przewodniczący zarządził 15-minutową przerwę w obradach. Po przewie 

powrócono do realizacji porządku obrad XLVIII sesji Rady Gminy Pępowo. 
 

W punkcie 8 – rozpatrzono i podjęto uchwały w spawie: 
a) zmiany uchwały nr XLV/326/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 2022 r. 
w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 
1 kilometr przebiegu pojazdu – projekt uchwały omówił zastępca wójta Grzegorz Wabiński. 
Jak wyjaśnił, zmiana uchwały jest wymuszona koniecznością dostosowania jej do 
zmieniających się przepisów prawa – z dniem 17 stycznia 2023 r. weszło w życie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 
Dyskusja – brak. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/344/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/326/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 
listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów 
niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu – imienny wykaz głosowań radnych oraz 
uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo – projekt 
uchwały omówiła kierownik WRG Małgorzata Waleńska. Jak wyjaśniła, uchwała dotyczy 
uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku, co wynika głównie 
z usunięcia zapisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi – które to kwestie 
reguluje uchwała Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, oraz 
wprowadzenia zapisów dotyczących gospodarki ściekowej – jest to nowy wymóg ustawowy, 
dotyczący uregulowania chociażby kwestii częstotliwości opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. Nadmieniła, że pozostałe zmiany są „kosmetyczne” i wynikają 
z konieczności dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów. 
Dyskusja – brak. 
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Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/345/2023 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Pępowo – imienny wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu. 
 
c) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pępowo na rok 2023 – 
przewodniczący poinformował, iż plan pracy Komisji Rewizyjnej został dość szczegółowo 
omówiony na Komisjach wspólnych. Zapytał, czy radni życzą sobie odczytywania planów 
pracy. Radni odpowiedzieli przecząco. 
Dyskusja – brak. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/346/2023 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pępowo na rok 2023 
– imienny wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
d) planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pępowo na rok 2023 – przewodniczący 
poinformował, że te plany pracy również zostały szczegółowo omówione podczas wspólnego 
posiedzenia Komisji. 
Dyskusja – brak. 
W wyniku błędu systemu głosowanie zostało zakończone przedwcześnie – zanim którykolwiek 
z radnych biorących udział w posiedzeniu zdążył oddać głos – natomiast niezwłoczne ponowne 
uruchomienie głosowania zostało odnotowane przez system jako „reasumpcja głosowania”. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/347/2023 w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pępowo na rok 2023 – 
imienny wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2023-2030 – 
szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały odczytała zastępca skarbnika gminy 
Małgorzata Kęsy. Jak wyjaśniła, proponowane zmiany WPF na lata 2023-2030 są 
konsekwencją zmian dokonanych w budżecie na 2023 r. 
Dyskusja – brak. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/348/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 
2023-2030 – imienny wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 

f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 – szczegółowe uzasadnienie do projektu 
uchwały odczytała zastępca skarbnika gminy Małgorzata Kęsy. Jak wyjaśniła, proponuje się 
dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. 
Dyskusja – brak. 
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Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/349/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 – imienny wykaz 
głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu – projekt uchwały 
przedstawiła zastępca skarbnika Małgorzata Kęsy. Jak wyjaśniła, uchwałą nr XLV/329/2022 
z dnia 29.11.2022 r. Rada Gminy Pępowo postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Gostyńskiemu na 2023 r. na realizację zadania inwestycyjnego: ulepszenie 
nawierzchni jezdni drogi powiatowej Kościuszkowo – Ludwinowo do kwoty 350 000,00 zł; 
obecnie zmianie uległa nazwa zadania na:  remont drogi powiatowej w m. Ludwinowo do 
kwoty 350 000,00 zł oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na dotację celową, 
finansowaną z wydatków bieżących. 
Dyskusja – brak. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/350/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu – imienny 
wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

h) uchylenia uchwały nr XLV/330/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 
2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu 
- Wójt – zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie autopoprawki do uchwały „w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu” z uwagi na błąd pisarski; wyjaśnił, że 
uchwała dotyczy uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Gostyńskiemu. O szczegółowe wyjaśnienie poprosił J. Kowalewską. 
- Jagoda Kowalewska – potwierdziła, że celem autopoprawki zaproponowanej przez wójta jest 
zmiana błędnego tytułu uchwały na taki, który będzie zgodny z jej treścią: „uchylenia uchwały 
nr XLV/330/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu”; nie zmieni się natomiast treść uchwały ani jej 
podstawa prawna. 
Dyskusja – brak. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę wójta 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu – 
imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
- Przewodniczący – zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/351/2023 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/330/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 
29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu – 
imienny wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
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i) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – projekt uchwały 
omówiła kierownik WRG Małgorzata Waleńska. Jak wyjaśniła, obowiązek ustalenia górnych 
stawek za wykonywanie wspomnianych usług wynika z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach; do kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie górnych stawek za 
wywóz nieczystości ciekłych czy ścieków dowożonych. Następnie przedstawiła proponowane 
stawki: 75,00 zł brutto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze 
zbiorników bezodpływowych oraz 200,00 zł brutto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości 
ciekłych pochodzących z osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Dyskusja – brak. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/352/2023 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – imienny 
wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
j) zmiany uchwały nr V/32/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 18 lutego 2019 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy 
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 
projekt uchwały przedstawiła kierownik GOPS Mariola Żelazna. Jak wyjaśniła, 28.12.2022 r. 
Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zmiany dotyczą głównie 
podniesienia kryterium dochodowego, które uprawnia do korzystania ze wsparcia – ze 150% 
do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. 
Nadmieniła, że uchwała ta weszła w życie z dniem 1.01.2023 r. i – zgodnie z nią – pomoc 
w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód netto z miesiąca 
poprzedzającego składanie wniosku nie przekracza 1552,00 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej (dotychczas była to kwota 1164,00 zł) i 1200,00 zł dla osoby w rodzinie 
(dotychczas było to 900,00 zł). Przypomniała, że gmina Pępowo, podobnie jak większość gmin, 
już od kilku lat uczestniczy w wieloletnim programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 – jest to rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań 
własnych o charakterze obowiązkowym. Program składa się z trzech modułów, przy czym 
celem modułu I i II jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie 
pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych; 
pomoc ta może być udzielana w formie wykupu posiłku, pomocy finansowej na zakup 
żywności bądź świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. W związku 
z powyższym, aby gmina Pępowo mogła dalej uczestniczyć we wspomnianym programie, 
konieczne jest podwyższenie przez Radę Gminy kryterium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy ze 150% do 200% kryterium, podobnie jak zrobił to rząd. Dodała, że 
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Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć kryterium dochodowe oraz określić zasady 
zwrotu środków za te świadczenia. Przypomniała, że w myśl zapisów poprzedniej uchwały, do 
200% od nikogo nie żąda się zwrotu; nie czyni tego również ministerstwo. 
- Przewodniczący – zapytał, dlaczego jest to na lata 2019-2023. 
- Mariola  Żelazna – odpowiedziała, że w taki sposób został określony program rządowy – do 
roku 2023. Wyraziła przekonanie, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach; 
obecnie podwyższono kryterium dochodowe, aby więcej osób samotnych, schorowanych 
mogło z tego programu skorzystać. Poinformowała, że w roku 2022 gmina otrzymała od 
wojewody 44 tys. zł na ten cel; z własnych środków dołożyliśmy 17 tys. zł. Z programu 
skorzystało ogółem 86 osób: 18 dzieci w szkole w Pępowie, 3 dzieci w Borzęciczkach, 
natomiast pozostałe dzieci oraz osoby samotne miały przyznany zasiłek celowy na zakup 
żywności. 
Na tym dyskusję zakończono. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/353/2023 w sprawie zmiany uchwały nr V/32/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 
18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
udzielenia pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – imienny 
wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
k) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Pępowo na lata 2023-2027 – projekt uchwały omówiła zastępca kierownika WRG 
Marta Naskręt. Wyjaśniła, że opracowanie przez gminę, a następnie uchwalenie przez Radę 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pępowo na lata 
2023-2027 wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wymagane jest, aby był on opracowywany na co najmniej 
kolejnych 5 lat i obejmował w szczególności: prognozę dotycząca dotyczącą wielkości oraz 
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów 
i modernizacji, planowaną sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania 
czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w zasób 
mieszkaniowy gminy Pępowo, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość 
kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, remontów, 
modernizacji, inwestycji, zarządu nieruchomościami wspólnymi oraz opis innych działań 
mających na celu poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego gminy. Podkreśliła, że 
celem uchwały jest uporządkowanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
a zasady przyjęte w programie przyczynią się do efektywniejszego gospodarowania 
posiadanym zasobem mieszkaniowym, w związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały 
jest zasadne. 
Dyskusja – brak. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
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XLVII/354/2023 w sprawie zmiany uchwały nr V/32/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 
18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Pępowo na lata 2023-2027 – imienny wykaz głosowań 
radnych oraz uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
l) zmiany uchwały nr XLV/328/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 2022 r. 
dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pępowo na lata 2022-
2023 – projekt uchwały omówiła zastępca kierownika WRG Marta Naskręt. Jak wyjaśniła, 
zmiana uchwały związana jest z wdrożeniem do treści Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Pępowo na lata 2022-2023 elementów wskazanych w piśmie otrzymanym z Urzędu 
Marszałkowskiego, w celu wpisania dokumentu strategicznego gminy do Wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. W związku z tym Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Pępowo na lata 2022-2023 przyjęty uchwałą nr XLV/328/2022 z dnia 
29 listopada 2022 r. został zmodyfikowany, m.in. w zakresie rozdziału III Spójność strategiczna, 
rozdziału VI Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, rozdziału VII Skala i charakter 
potrzeb inwestycyjnych, rozdziału VIII Komplementarność rewitalizacji, rozdziału IX Ocena 
oddziaływania na środowisko oraz rozdziału X Wdrożenie monitoringu i ewaluacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. Zapytała, czy Wysoka Rada życzy sobie szczegółowego omówienia 
każdego z wymienionych zagadnień. 
- Przewodniczący – zapytał, czy są jakieś pytania. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie 
nad przedłożonym projektem uchwały. 
Rada Gminy Pępowo w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr 
XLVII/355/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/328/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 
29 listopada 2022 r. dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pępowo 
na lata 2022-2023 – imienny wykaz głosowań radnych oraz uchwała stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 
 W punkcie 9 – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pępowo 
w roku 2022 przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Zbigniew Waleński. 
Sprawozdanie w załączniku do niniejszego protokołu. Sprawozdanie przyjęto bez uwag. 
 
 W punkcie 10 – sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Pępowo w roku 2022 przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
– radny Radosław Sobótka. Sprawozdanie w załączniku do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. 
 
 W punkcie 11 – wolne głosy i wnioski – głos zabrali: 
- Przewodniczący – przedstawił informację dotyczącą naboru wniosków na radnych 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Informacja stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Więcej zgłoszeń nie było. 
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W punkcie 12 – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął 
XLVII sesję Rady Gminy Pępowo. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
  Protokołowała                                                           Przewodniczący 
 

        Jagoda Kowalewska                                                        Zenon Rogala 


