
                                              P R O T O K Ó Ł    Nr  XLIX/ 2014
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 10 listopada  2014 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek 
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch. 
Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Tadeusz Buchwald.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji. 
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
10.Podjęcie  uchwały w sprawie  obniżenia  średniej  ceny skupu żyta  dla  celów naliczania 
podatku  rolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości.
12.Podjęcie uchwały   w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
13.Odpowiedzi na interpelacje. 
14.Zapytania, wolne wnioski.
15.Zakończenie sesji.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia Sesji o godz.  9.\10 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 
Andrzej Kupaj  i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14, 
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz 
podejmowanych uchwał. 
Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 
i  wniosków  w  sprawie  porządku  obrad.  Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady 
poinformował,  że  sesja  będzie  przebiegać   wg  porządku  dziennego  w  brzmieniu 
przedłożonym radnym w materiałach na sesje - w brzmieniu jak wyżej.
Punkt 3  - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie 
przedłożonego   w materiałach na sesję projektu protokołu  z  ostatniej  sesji  i  zwrócił  się 
o zgłaszanie uwag. 
- radna Pani Danuta Światek – stwierdziła, że p. 5 powinna być uszczegółowiona informacja 
nt. pracy Komisji Rewizyjnej, Komisja zajmowała się sprawą wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 2014 r. oraz wydatkami na oświatę za 2013 r.
        Wobec braku  dalszych  uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie  w sprawie   przyjęcia protokołu.
       Rada  Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 14 radnych) dokonała 
przyjęcia przedłożonego   projektu  protokołu ze zgłoszoną powyżej poprawką.
Punkt 4 - Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
        Wójt Pan Marek Albrecht – złożył informacje o  pracy w okresie międzysesyjnym. - 
(informacja  o  pracy  Wójta  w  okresie  międzysesyjnym  stanowi  załącznik  do  protokołu), 
następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag, pytań odnośnie swojego wystąpienia. 
- radny Pan Grzegorz Ostrowski – zapytał, z czego wynikają różnice w cenie budowy boisk 
w Stawie i Radliczycach, zakresy prac były podobne,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  różnica  w cenie  wynika 
z  rozstrzygnięcia  przetargowego,  zakres  prac  jest  podobny,  boisko  w  Stawie  zostało  źle 
wykonane, jest naprawiane w ramach gwarancji,
Punkt  5  -  Informacja  przewodniczących  Komisji  Rady  o  pracach  komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.



-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że 
w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna nie obradowała,  
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym  odbyło się jedno  posiedzenie Komisji w dniu 7 listopada 2014 r. 
przedmiotem obrad była sprawa zaopiniowania propozycji stawek podatkowych na 2015 r.
− Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Oświaty  ...  radny  Pan  Paweł  Domagała  – 
poinformował, że  w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 
3 listopada br,  omówiono sprawy bieżące oraz projekty uchwał podatkowych,
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  do  Rady 
wpłynęła  następująca korespondencja: 
−  Uchwała Nr 23/1144/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
5  listopada  2014  r.   stwierdzająca  podjęcia  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetowych 
z  naruszeniem ustawy o  finansach  publicznych  o  charakterze  nieistotnym -  Rada  Gminy 
przyjęła do wiadomości,
−pisma  Naczelników  Urzędów  Skarbowych  o  przeprowadzeniu  analiz  oświadczeń 
majątkowych  –  wyciągi  zostały  doręczone  zainteresowanym  -   Rada  Gminy  przyjęła  do 
wiadomości,
−pismo Klubu Sportowego RKS Radliczyce z dnia 6 listopada 2014 r. o dofinansowanie do 
działalności w 2015 r. w kwocie 35 tys. zł. - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
Punkt 7  - Interpelacje
− radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy zakończyły się prace związane z opracowywaniem 
dokumentacji na budowę drogi z parkingiem w m. Iwanowice,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że nie ma jeszcze wszystkich uzgodnień i nie 
ogłoszono przetargu, może jeszcze w tym roku uda się rozpocząć tę inwestycję,
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – zwrócił się o opracowanie zestawienia lamp oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy, zwrócił się o oznakowanie skrzyżowania,
− radna  Pani  Jadwiga  Strembicka  –  poinformowała,  że  w  m.  Gorzuchy  nie  utwardzono 
pobocza drogi kamieniem, brakuje tam znaku drogowego,
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – poinformował, że w m. Borek na granicy z m. 
Włodzimierz mostek wymaga naprawy,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – zwrócił się o spowodowanie oznakowania miejscowości 
tablicami  z  nazwami  miejscowości,  zwrócił  się  o  utwardzenie  pobocza  w  miejscu  gdzie 
kończy się chodnik w m. Lipka, bo tam zawraca autobus dowożący dzieci do szkoły,
− radny Pan Bogumił  Jankowski  –  zwrócił  się  o  ugniecenie wałem pobocza  drogi  w m. 
Niemiecka Wieś oraz naprawę drogi bocznej od kościoła koło „młyna” do cmentarza  
− radny Pan Piotr Zimny – zwrócił się o utwardzenie wałem parkingu przy cmentarzu w m. 
Iwanowice,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak poinformował, że parking koło cmentarza był 
utwardzony wałem, sprawa tablic z nazwami miejscowości zostanie załatwiona w przyszłym 
roku ze względu na brak środków,
Punkt 8- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła projekt uchwały w powyższej 
sprawie,  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 
XLIX/278/2014 (głosowało 14 radnych),
Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła projekt uchwały w powyższej 
sprawie,  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 
XLIX/279/2014 (głosowało 14 radnych),
Punkt 10  -  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów  
naliczania podatku  rolnego.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 



sprawie,, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował,  że projekt  stawki podatku rolnego był 
omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, po dyskusji Komisja wypracowała  wniosek 
o obniżenie ceny żyta do kwoty 50 zł,  pozostałe propozycje stawek Komisja zaopiniowała 
pozytywnie, zwrócił się o rozpatrzenie wniosku w sprawie stawki podatku rolnego,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  obniżenie  ceny żyta  do 
kwoty 50 zł  wywoła skutek zmniejszenia dochodów budżetowych o 32 tys. zł + subwencja, 
w 2016 r. 
− radny Piotr Zimny – stwierdził,  że sytuacja w rolnictwie jest ciężka, a nawet tragiczna, 
krach na giełdzie warzywnej, nie ma gdzie sprzedać produktów rolnych, cena żyta jest poniżej 
50 zł za  kwintal, zgłosił wniosek obniżenia ceny żyta dla celów naliczania podatku rolnego 
do 47 zł, zwrócił się o rozpatrzeni wniosku,
Wobec  braku  dalszych  wniosków  w  sprawie  obniżenia  ceny  żyta  dla  celów  naliczenia 
podatku  rolnego  Przewodniczący Rady zwrócił  się  o  rozpatrzenie  zgłoszonych  wniosków 
w formie głosowania i zarządził głosowanie. 
− wniosek Wójta – 52 zł (utrzymanie ceny z roku ubiegłego) –  głosowało 14 radnych – za-0, 
przeciw – 14,
− wniosek Komisji Rolnictwa – 50 zł - głosowało 14 radnych - za – 12, przeciw – 2, wniosek 
uzyskał większość głosów i został rozpatrzony pozytywnie,
− wniosek radnego Pana Piotra Zimnego – 47 zł – wniosku nie poddano pod głosowanie, 
wniosek stał  się  bezprzedmiotowy w związku z przyjęciem przez Radę wniosku  Komisji 
Rolnictwa, 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały  z  uwzględnieniem  zmian  spowodowanych  przyjęciem  wniosku 
Komisji  Rolnictwa,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie    podjęła  Uchwałę  Nr 
XLIX/280/2014 (głosowało 14 radnych).
Punkt 11 - Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 
sprawie  ze zmianą stawki od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych  w  rozumieniu  przepisów  o  działalności  leczniczej,  zajętych  przez  podmioty 
udzielające tych świadczeń  z  2,59 zł  na 4,50 zł, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej 
sprawie.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr 
XLIX/281/2014 (głosowało 14 radnych, za – 13, wstrzymało się 1),
Punkt  12  -   Podjęcie  uchwały   w  sprawie  obniżenia  stawek  podatku  od  środków  
transportowych.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 
sprawie  zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr 
XLIX/282/2014 (głosowało 14 radnych), 
Punkt 13- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 14-    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Paweł Domagała – poinformował, że  w Gminie Żelazków oddano do użytku 25 
km przebudowanej drogi powiatowej i 10 km chodnika i ma się to nijak do Gminy Szczytniki, 
przebudowa odcinka drogi powiatowej Iwanowice – Szczytniki to rodzaj ochłapu, współpraca 
Gminy Szczytniki z Powiatem Kaliskim wygląda nieciekawie,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – powiedział, że Gmina Szczytniki współpracuje 
z Powiatem Kaliskim, Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego jest z naszej Gminy, 
można zauważyć małe zaangażowanie radnych powiatowych z terenu naszej Gminy na rzecz 
naszej Gminy,
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że to co widać to skutki zaangażowania koalicji PiS 
i PSL w prace na rzecz naszej Gminy,
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  stwierdził,  że  w  gazetce  gminnej  „Wiadomości 



Szczytnickie”  od  początku  są  opisywane  różne  działania  i  osiągnięcia,  nie  pisze  się 
o  twórczych  działaniach  Rady  Gminy  czy  poszczególnych  radnych,  to  nie  służy  dobrej 
współpracy organów gminy, w wydawnictwie gminnym należy obiektywnie doceniać pracę 
wszystkich ludzi,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  stwierdził,  że  każdy w tym i  radni  mogą 
przygotowywać artykuły i przedkładać do publikacji w gazetce gminnej,
− radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził, że w gazetce są opisywane poczynania Wójta, 
nie pisze się o poczynaniach Rady Gminy,
− radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  stwierdził,  że  jest  bardzo  niezręcznie  aby  radni, 
wnioskodawcy czy inicjatorzy pisali o sobie w gazetce gminnej,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził, iż wcale nie musi mieć to formy 
chwalenia  lecz  sprawozdania  ze  zrealizowanych  działań,  wystarczy  tylko  o  tym  napisać, 
wszystkie  artykuły  poza  kalendarium  wójta  i  sprawozdania  z  sesji  Rady,   powstają  w 
przygotowaniu z mieszkańcami i z pomocą Szkół, nigdy nikomu nie ograniczano dostępu do 
zamieszczania artykułów w gazetce ale trzeba po prostu chcieć a nie mieć ciągle pretensje, że 
coś nie jest nie zamieszczone; 
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, że sprawą opisywanie w gazetce 
gminnej poczynań rady powinna się zająć nowo wybrana Rada Gminy, stwierdził, że dobiega 
końca  VI  kadencja  rady,  że  to  jest  już  ostatnia  planowana sesja  Rady Gminy Szczytniki, 
podziękował  wszystkim  radnym  oraz   Panu  Wójtowi  za  4-ro  letnią  pracę  i  współpracę, 
wszystkim kandydującym życzył osiągnięcia jak najlepszych wyników,   przeprosił za swoje 
niezamierzone pomyłki czy niedociągnięcia  podczas kadencji, niekandydującym radnym Pani 
Jadwidze  Strembickiej  i  Panu  Bogumiłowi  Jankowskiemu  na  pożegnanie  wręczył  kwiaty, 
podziękował  inspektorowi  Biura Rady Gminy Mirosławowi Kowalskiemu za prowadzenie 
obsługi administracyjnej Rady, pomoc w organizowaniu, przygotowywaniu, prowadzeniu sesji 
od początku funkcjonowania Rady, 25 lat pracy z organami Gminy,
− radni  Pani  Jadwiga  Strembicka  i  Pan  Bogumił  Jankowski  –  podziękowali  za  pracę 
i współpracę w Radzie Gminy i pożegnanie ich kwiatami,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – podziękował Radzie za współpracę podczas 
kadencji, Panu Wójtowi za zatrudnienie na stanowisku Z-cy Wójta, 
− inspektor  Biura  Rady  Gminy  Mirosław  Kowalski  –  zwracając  się  do  Rady  Gminy, 
Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta  w związku z upływem kadencji organów Gminy- 
podziękował  za wyrozumiałość  oraz pozytywną ocenę w anonimowej ankiecie badającej 
satysfakcję klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd, stwierdził, że swoją pracę dla 
Rady Gminy oraz Gminy zawsze traktował i traktuje jak służbę i powierzone mu obowiązki 
zawsze  starał  się  wykonywać  z  należytą  starannością  dla  dobra  Gminy  i  zadowolenia 
mieszkańców Gminy oraz petentów. Poinformował, że w trakcie kadencji odbyło się 49 sesji, 
Rada podjęła prawie 282 uchwały.  Wszystkim życzył dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności 
w życiu osobistym i pracy zawodowej, a kandydującym do Rady  Gminy i Panu Wójtowi 
życzył aby pozytywna ocena wyborców przyczyniła się  do wyboru na następną kadencję
− Wójt  Marek  Albrecht  złożył  podziękowania  Radnym,  Przewodniczącemu  za  owocną 
współpracę  w  minionej  kadencji,  odchodzącym  Radnym,  którzy  ponownie  nie  kandydują 
życzył  wszystkiego  dobrego  w  życiu  osobistym,  natomiast  Radnym  ubiegającym  się  o 
reelekcje uzyskania jak najlepszych wyników.
Punkt  15 – Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej  Kupaj  oraz Wójt  Gminy Szczytniki  Pan Marek 
Albrecht  wręczyli  wszystkim  zebranym  okolicznościowe  wydawnictwo  o  samorządzie 
terytorialnym oraz tablo ze zdjęciami władz gminy VI kadencji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
poinformował,  że jest  to  ostatnia  planowana w tej  kadencji  sesja  Rady Gminy Szczytniki 
o godz. 11.45  zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


