
ROJEKT                               P R O T O K Ó Ł    Nr  XXXIII/2013
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 11 czerwca   2013 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan  Marek 
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch,
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania 
wspierające  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  planowania  miejskich  obszarów 
funkcjonalnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
6. Zapytania, wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  10,15  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan 
Andrzej  Kupaj    i  stwierdził,  że  na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 15, 
zapewniając tym sam quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych 
uchwał. 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie wniosków bądź uwag do porządku obrad. 

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  sesja  będzie  przebiegać   wg 
porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej.
Punkt 3 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
      Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady nie  wpłynęła 
korespondencja.
Punkt 4 -   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na   
działania  wspierające  jednostki  samorządu terytorialnego  w zakresie  planowania  miejskich  
obszarów funkcjonalnych.

Inspektor Urzędu Gminy Pani Grażyna Sowa omówiła  projekt uchwały w powyższej 
sprawie. i zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIII/188/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt  5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2013 r. 

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  omówiła   projekt  uchwały.   i  zwróciła  się 
o zgłaszanie uwag i propozycji.
− radny Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  zapytał  dlaczego  tylko  niektóre  OSP z  terenu  Gminy 
otrzymają dotacje ze Starostwa,
− Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  –  odpowiedziała,  że  nie  wszystkie  jednostki 
utrzymują  dotacje,  w  tym  roku  dotacje  otrzymały  te  jednostki,  które  nie  otrzymały  dotacji 
w ubiegłym roku,
− Radny Pan Kazimierz Bączyk dodał, że podział  dotacji był tematem zebrania Gminnych 
Komendantów OSP i jest to wspólnie podjęta decyzja, 

Wobec  braku    dalszych   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 



XXXIII/189/2013 (głosowało 15 radnych).

Punkt 6 -   Zapytania, wolne wnioski.  
− radna   Pani  Alicja  Skrzybalska  –  poinformowała,  że  w  stawie  są  podtapiane  zagrody 
z powodu złego odwodnienia drogi, zbiornik chłonny nie został pogłębiony w ramach gwarancji 
i nie odbiera nadmiaru wody,,
− radny  pan  Grzegorz  Ostrowski  –  stwierdził,  że  należy  pomóc  tym  mieszkańcom Stawu, 
których posesje są zalewane, bo zgodzili się na przyjecie wody z odwodnienia drogi, a teraz stali 
się ofiarami swojej dobroduszności, zapytał czy są naprawiane dziury w drogach,
− Przewodniczący  Rady Pan Andrzej  Kupaj  – zapytał  kiedy będą rozwożone pojemniki  na 
śmieci,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że przetarg na odbiór odpadów z terenu Gminy 
wygrała firma EKO z Kalisz, w najbliższym czasie będą rozwożone pojemniki po posesjach, 
dziury w drogach są naprawiane, wystąpiły opóźnienia z powodu przewlekłych deszczów,
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że  w  tym  roku  będzie  naprawiana  droga 
powiatowa Krowica Zawodnia – Staw – Mroczki Wielkie,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  poinformowała,  że  jak  co  roku  tak  i  w  tym  roku  jest  
organizowany wyjazd dzieci na wypoczynek do Przedzborowa ale brakuje środków, zwróciła się 
o przeprowadzenie zbiórki po 20 zł z diet,
Punkt  7 - Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz.10.40 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


