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

 odbytej w dniu 25 stycznia  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, 
radca prawny Pani Maria Kołakowska 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
6. Interpelacje.
7. Podjecie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2013 r. 
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  12.10  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 do przedłożonego radnym projektu porządku obrad zaproponował 

wprowadzenie zmian – wykreślenie  p.  3 i  11,   zwrócił  się o zgłaszanie ewentualnych uwag 
i propozycji do porządku obrad.. Wobec braku uwag w sprawie porządku obrad  Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie w sprawie ustalenia porządku obrad. Głosowało 15 radnych, Rada 
jednogłośnie  ustaliła  porządek  obrad.  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  sesja  będzie 
przebiegać wg porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej.
Punkt 3  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. Zwrócił 
się o zgłaszanie zapytań w powyższej sprawie.
− radna Pani Alicja Skrzybalska – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta o wydaniu 
odmowy na składowanie w Marchwaczu odpadów  Panu Wawrzyniakowi poinformowała, że 
mieszkańcy Stawu wiosnaą tego roku znowu mogą mieć problemy ze smrodem, zwróciła się 
o przeprowadzenie rozmowy w tej sprawie z Panem Krzysztofem Banasiewiczem ze Szczytnik,
Punkt  4  Informacja  przewodniczących  Komisji  Rady  o  pracach  komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.
− radna Pani Danuta Świątek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że 
w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji, Komisja opracowała projekt 
planu pracy Komisji na 2013 r.,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, 
że odbyło się posiedzenie Komisji, przedmiotem obrad był projekt budżetu gminy na 2013 r., 
dyskusja trwała do godz. 16.00, Komisja zwróciła uwagę na inwestycje związaną z rozbudową 
szkoły w Szczytnikach i wskazała potrzebę poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania - 



środków pozabudżetowych –  dotychczas  inwestycja  była  finansowana  ze  środków własnych 
Gminy,  odnośnie  inwestycji  drogowych  Komisja  wnioskuje  zwiększenie  zakresu  zadań, 
wypracowano kompromis opracowując projekt planu inwestycji drogowych na 2014 r., odnośnie 
oświetlenia  ulicznego Komisja  wnioskuje o rozbudowę infrastruktury oświetleniowej  o nowe 
punkty zapalania i nowe lampy oraz dalsza wymianę lamp na energooszczędne, Komisja zgłosiła 
wniosek wydzielenia kwoty 10 tys zł ze środków na OSP z przeznaczeniem na tzw „małe OSP” 
oraz wydzielenia kwoty 5 tys. zł ze środków na orkiestry dęte z przeznaczeniem dla orkiestry 
przy OSP w Stawie,
− radny Pan Paweł  Domagała  –  Przewodniczący Komisji  Zdrowia  –  poinformował,  że 
w dniu 17.01. br. odbyło się posiedzenie Komisji, przedmiotem obrad była sprawa opracowania 
projektu  planu  pracy  komisji  na  2013  r.  oraz  omówienie  projektu  budżetu  na  2013  r. 
i  wypracowanie  wniosków,  Komisja  wnioskuje  zakończenie  wymiany  wszystkich  lamp, 
odnośnie inwestycji drogowych Komisja podtrzymuje ustalenia Rady podjęte w roku ubiegłym, 
Komisja  wnioskuje  o  opracowanie  planu  inwestycji  drogowych  na  2014  r.  z  ujęciem  na 
pierwszym miejscu drogi w Stawie,
Punkt 5 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
W okresie międzysesyjnym do Rady  wpłynęła następująca korespondencja.
-  pismo  Wojewody  Wielkopolskiego  Nr  KN-I.413.1.31.2013.17  z  dnia  17  stycznia,  które 
wpłynęło  do  Urzędu  Gminy  21.01.2013  r.   -  zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania 
nadzorczego w sprawie stwierdzenia  nieważności  uchwały Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy 
Szczytniki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na 
terenie Gminy Szczytniki,
Punkt 6 -  Interpelacje
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – poinformował, że jako radny dwumandatowego okręgu 
wyborczego  obejmującego  sołectwa  Marcjanów  i  Szczytniki  jako  ostatni  dowiedział  się 
o planach inwestycyjnych w tym okręgu, stwierdził, że nie ujęto budowy drogi w m. Kobylarka 
oraz chodnika w Szczytnikach od Banku w kierunku m. Kobylarka natomiast jest planowana 
budowa drogi w m. Marcjanów,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  w/w sytuacja  wskazuje  na  słuszność 
tworzenia i istnienia okręgów jednomandatowych,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski  –  stwierdził,  ze  w okręgach Szczytniki  i  Popów było 
najczęściej inwestowane, zaproponował wystąpienie do FOGR z wnioskiem o dofinansowanie 
do budowy drogi Kobylarka – Staw,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  budowa  drogi  w  m.  Radliczyce  jest 
planowana z dofinansowaniem z FOGR, stwierdził, że nie ma przeciwwskazań aby wnioskować 
o dofinansowanie budowy drogi w m. Kobylarka w 2015 r. z dofinansowaniem z FOGR,
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że na ostatniej sesji była mowa o inwestowaniu 
we  wszystkich  okręgach  wyborczych  w ciągu  kadencji  i  powinno  to  mieć  odzwierciedlenie 
w planie inwestycyjnym na 2013 i 2014 rok,
− radny Pan Tadeusz Buchwald – stwierdził, że w ubiegłym roku jako ostatni dowiedział 
się o budowie drogi w Szczytnikach (droga na Wawry),
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – stwierdził, że budowa drogi Wawry to małe zadanie 
o wartości 30 tys. zł, to naprawa kawałka drogi kamieniem,
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  stwierdził,  że  planowana  budowa  drogi 
w   m. Marcjanów to kosztowne zadanie,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  przebudowa  drogi 
w m.  Marcjanów jest  wyszacowana  tak  jak  budowa nowej  drogi,  ale  w m.  Iwanowice  jest 
niedoszacowana  budowa  drogi  i  te  wydatki  powinny  się  zbilansować  ,  jednocześnie 
poinformował  w  sprawie  przebudowy  szkoły  w  Szczytnikach,  iż  Gmina  wystąpiła  o 



dofinansowanie  ze  środków z  „Odnowy Wsi”,  wniosek został  rozpatrzony pozytywnie,  lecz 
obecnie jest brak środków na dofinansowanie i wniosek czeka w kolejności na dofinansowanie, 
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że w projekcie budżetu na 2013 r. nie zaplanowano 
inwestycji  w  Iwanowicach  tj.  nasadzeń  przy  ul.  Kościelnej,  odbudowy  przystanku 
w Iwanowicach, budowy drogi w m. Krzywda od drogi powiatowej do sołtysa Pana Kałużnego, 
dokończenia budowy drogi w m. Strużka, termomodernizacja budynku szkoły i budowa boiska 
w Iwanowicach to inwestycje dla sześciu  okręgów wyborczych - prawie połowy Gminy,
− Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja że im 
więcej się inwestuje tym więcej pojawia się potrzeb,
        O  godz.  12.50  Przewodniczący  Rady  ogłosił  przerwę.  Po  przerwie  o  godz.  13.20 
w obecności 15 radnych obrady wznowił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj i zwrócił się 
o kontynuowanie wcześniej rozpoczętej dyskusji.
− radny Pan Tadeusz Buchwald – zaproponował dopisanie do planu inwestycji drogowych 
do budowy drogi w Marcjanowie budowy drogi w Kobylarce,
Punkt 7 - Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, że wszyscy radni są w posiadaniu 
projektu uchwały, sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rady, zwrócił się do Pani Skarbnik 
Gminy o omówienie projektu przedmiotowej uchwały. 
Skarbnik  Gminy Pani  Małgorzata  Bloch  omówiła   projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  i 
zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Przewodniczący  Rady  zapoznał  z  uchwałą  Składu  Orzekającego  RIO  nr  SO-
0952/II/57/2/Ka/2012  z  dnia  21  grudnia  2012  r.  w  sprawie  opinii  o  projekcie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki.
        Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/161/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 8 -    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2013 r.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, że wszyscy radni są w posiadaniu 
projektu budżetu gminy na 2013 r. sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rady, omówiono 
projekt budżetu,  są wypracowane wnioski i propozycje, zwrócił się o ich oficjalne zgłoszenie.
-  Skarbnik Gminy Pani  Małgorzata  Bloch omówiła projekt  zmian do przedłożonego Radzie 
projektu budżetu na 2013 r., zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski  Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, że 
odnośnie inwestycji drogowych Komisja wnioskuje o zwiększenie w trakcie roku zakresu zadań, 
wypracowano kompromis opracowując projekt planu inwestycji drogowych na 2014 r., odnośnie 
oświetlenia ulicznego Komisja wnioskuje o rozbudowę infrastruktury oświetleniowej   o nowe 
punkty zapalania i nowe lampy oraz dalsza wymianę lamp na energooszczędne, Komisja zgłosiła 
wniosek wydzielenia kwoty 10 tys. zł ze środków na OSP z przebaczeniem na tzw. „małe OSP” 
oraz wydzielenia kwoty 5 tys. zł ze środków na orkiestry dęte z przeznaczeniem dla orkiestry 
przy OSP w Stawie,
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  –  poinformował,  że, 
Komisja  wnioskuje  zakończenie  wymiany wszystkich  lamp,  odnośnie  inwestycji  drogowych 
Komisja  podtrzymuje  ustalenia  Rady  podjęte  w  roku  ubiegłym,  Komisja  wnioskuje      o 
opracowanie planu inwestycji  drogowych na 2014 r.  z  ujęciem na pierwszym miejscu drogi 
w Stawie,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  przedstawił  uchwałę  Składu 
Orzekającego RIO nr SO – 0952/II/57/2/Ka/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opinii 
o projekcie uchwały budżetowej  wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy 
Szczytniki oraz uchwałę  Składu Orzekającego RIO nr SO – 0951/69/D/2/Ka/2012 z dnia 21 
grudnia 2012 r.  w sprawie opinii  o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę 



Szczytniki, następnie poddał pod pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały ze zmianami 
w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXX/162/  2013 (głosowało  15 
radnych).
-  radny Pan Grzegorz Ostrowski  przedstawił  projekt  planu inwestycji  drogowych na 2014 r. 
stwierdził, że jest to kompromisowe rozwiązanie wypracowane na ostatnim posiedzeniu Komisji, 
zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji, 

Wobec  braku    uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt  Planu 
inwestycji drogowych na rok 2014 w wyniku którego Rada jednogłośnie  zatwierdziła Plan   - 
stanowiący załącznik do protokołu (głosowało 15 radnych).
− Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował Radzie za  uchwalenie budżetu i planu inwestycji 
drogowych,  za  dobrą  dotychczasowa  współpracę,  stwierdził,  że  chciałby  aby  ta  współpraca 
trwała nadal,
Punkt  9  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  
na rok 
Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  do  projektu  uchwały 
w powyższej sprawie.
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  projekty programów są  dość  ogólne  ale 
nadają  się  do  przyjęcia,  wykonawca  programów  inspektor  Pani  Maria  Wiączek-Hendler 
zadeklarowała ich uszczegółowienie podczas wykonywania, zwróciła się do Rady o przyjecie 
przedłożonych materiałów,
           Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej  
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/163/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 10 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p.6.
Punkt 11 - Zapytania, wolne wnioski.
− Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej   Kupaj  –  zwrócił  się  aby  na  najbliższych 
posiedzeniach Komisji,  Komisje opracowały projekty planów pracy na 2012 r.  i  przedłożyły 
Radzie do zatwierdzenia na najbliższej sesji, zapytał czy będzie kamień z PKP na naprawy dróg,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że kamień z PKP trzeba będzie 
odbierać wlanym transportem, będzie ładowany gminną koparką, zapotrzebowanie na kamień 
można składać u Pani Elżbiety Biernat w Urzędzie Gminy,
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  zaprosił  wszystkich  radnych  na  obchody  rocznicy 
protestów rolniczych w dniu 17 lutego br. w m. Marchwacz,
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  poinformował,  że  są  oszczędności  środków  na 
oświetleniu  ulicznym w kwocie  ok.  100  tys.  zł  i  za  te  środki  można  będzie  przystąpić  do 
rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego, średnio przypadnie po dwa punkty zapalania i po trzy 
lampy na okręg wyborczy,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że szkoła w Radliczycach zostanie bez boiska 
i będzie się starał w przyszłym roku zrealizować ze środków z „Długosza Królewskiego”  
Punkt 12 -  Zakończenie sesji.

W  związku  z  omówieniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad,  o  godz.13.55 
Przewodniczący Rady zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


