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

 odbytej w dniu 22 marca  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. Przyjęcie protokołów z ostatnich 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. Rozdanie radnym druków oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2013 r. 
11. Podjecie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację  operacji  „Budowa  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego  ogólnie  dostępnego  przy 
Szkole Podstawowej w Iwanowicach”.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację  operacji  „Budowa  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego  ogólnie  dostępnego  przy 
Zespole Szkół w Marchwaczu”, 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobami 
Mieszkaniowymi Gminy.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Borku.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipce 
(obręb geod. Kościany).
17.Podjecie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  reprezentowania  Gminy  Szczytniki 
w Zgromadzeniu związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
18.  Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2013 roku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminny 
Szczytniki.
20.Podjecie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny 
w Gminie Szczytniki na lata 2013-2015.
21.Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczytnikach za 2012 r.
22.Odpowiedzi na interpelacje.
23.Zapytania, wolne wnioski.
24.Zakończenie sesji
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  9,00  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  uwag  i  propozycji  odnośnie 

przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący rady Rady poinformował, 
że sesja będzie przebiegać wg porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej.
− radna Pani Alicja Skrzybalska – stwierdziła, że sesje Rady Gminy powinny odbywać się 



częściej, wtedy porządek obrad nie będzie tam mocno obszerny,
Punkt 3  - Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie przedłożonych 
w materiałach na sesję projektu protokołów  z przedostatniej i ostatniej sesji.
        Wobec braku   uwag w sprawie protokołów Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
w sprawie ich  przyjęcia protokołu.
       Rada   Gminy  w głosowaniu  jawnym jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonych  projektów  protokółów z przedostatniej i ostatniej sesji. .
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. Zwrócił 
się o zgłaszanie zapytań w powyższej sprawie.
Punkt  5  Informacja  przewodniczących  Komisji  Rady  o  pracach  komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.
− radna Pani Danuta Świątek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że 
w  okresie  międzysesyjnym   w  dniach  6,  8  i  13  marca  odbyły  się  posiedzenia  Komisji, 
przedmiotem posiedzeń była analiza płatności podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz 
sprawa opłat za wodę, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. zaległości podatkowe od osób fizycznych 
wynosiły 258672,72 zł zmniejszyły się w stosunku do 2011 r. o 12,5%, zł, zaległości od osób 
prawnych  wynoszą  64331  zł,   zaległości  za  wodę  wynoszą  37923  zł,  Komisja  Rewizyjna 
opracowała w rozbiciu na sołectwa informacje dla sołtysów i radnych o zaległościach, Komisja 
stwierdziła,  że  pracownicy  zajmujący  się  egzekucją  należności  swoje  zadania  wykonują 
prawidłowo i efektywnie,
− radny Pan Paweł  Domagała  –  Przewodniczący Komisji  Zdrowia  – poinformował,  że 
w dniu 01 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji, przedmiotem obrad była sprawa zapoznania 
się z informacją  o stanie realizacji zadań oświatowych w 2012 r., Komisja omawiała sprawę 
reorganizacji  Szkół,  zapoznała  się  z  osiągnięciami  i  sukcesami  uczniów  w  konkursach 
przedmiotowych i zawodach sportowych,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, 
że  w  dniu  19  marca  br.  odbyło  się  posiedzenie  Komisji,  Komisja  spotkała  się  z  Panem 
Grzegorzem  Maleszką  w  sprawie  badania  próbek  glebowych  na  zawartość  wapnia,   oraz 
dofinansowania  do badania  tych próbek,  następnie  Komisja  spotkała  się  z  Panem Maciejem 
Ptakiem w sprawie  odbioru  padliny z  terenu Gminy,  Pan Ptak  wnioskował  o podwyższenie 
opłaty i  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ten  wniosek,  na  posiedzeniu  Komisji  omówiono 
sprawę przebiegu Kolei Dużych Prędkości,
Punkt 6 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
      Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady  wpłynęła  
następująca korespondencja.
− pismo  Pani  Elżbiety  Kucharskiej  z  Iwanowic  –  w  sprawie  przyznania  lokalu 
mieszkalnego – Rada Gminy  przekazała  pismo wg właściwości Wójtowi Gminy,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  dwa  tygodnie  temu  Pani 
Kucharskiej  został zaproponowany zwolniony lokal w Sobiesękach II i Pani Kucharska lokal 
przyjęła sprawa jest więc bezzasadna, 
-  radny pan Piotr  Zimny – stwierdził,  że  Pani  Kucharska jest  pracownikiem służby zdrowia 
i  mogła mieć przydzielony lokal  w budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach zamiast  Pani 
Cierniak, ona chciała tam zamieszkać, 
-  Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że z Pani Kucharska nie pracuje w 
Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach, jednocześnie należy powiedzieć, że Pani Cierniak miała już 
umowę najmu lokalu  mieszkalnego  i  można  jej  było  zaproponować  tylko  zamianę  na  lokal 
mieszkalny o podobnym lub lepszym standardzie, zamiana mieszkań pozwoli teraz na podjęcie 
działań w zakresie starego budynku OZ,  jakich zdecyduje Rada,



− pismo Prokuratury Rejonowej w Kaliszu o przesłanie informacji w sprawie przekazania 
uchwały  do  Wojewody  jako  organu  nadzoru  oraz   jakie  stanowisko  zajął  organ  nadzoru  – 
następnie Przewodniczący Rady przeczytał odpowiedź na w/w pismo,
− pismo Ochotniczej Strawy Pożarnej w Iwanowicach w sprawie udzielenia pożyczki na 
zakup instrumentów muzycznych – Rada Gminy sprawę rozpatrzyła pozytywnie,
− pismo mieszkańców Chojna w sprawie naprawy drogi - Rada Gminy  przekazała  pismo 
wg właściwości Wójtowi Gminy,
− pismo  związku  komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”  informujące 
o istnieniu zagrożenia utraty trwałości Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”, 
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził, że w piśmie jest poruszona bardzo ważna 
sprawa, Związek zwraca się o wskazanie „Orlego Stawu” jako miejsca składowania odpadów 
z terenu Gminy,
Punkt 7 -  Interpelacje
− radny Pani Alicja Skrzybalska – stwierdziła,  że nasuwa się bardzo dużo pytań w sprawie 
gospodarki  odpadami,  Gmina  jest  członkiem  związku  komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto, 
Czysta Gmina”, wniosła wkład finansowy i co będzie miała z tego tytułu w przyszłości, Gmina 
ogłosi przetarg na transport śmieci,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że obecnie po przystąpieniu do 
Związku Gmina nie płaci za śmieci z koszy gminnych (parki, szkoły) płaci natomiast opłatę tzw. 
wpisową  rocznie 78 tys. zł,
− radny Pan Piotr Zimny -  zapytał jak to będzie zrobione aby firma zbierająca śmieci odwiozła  
je do „Orlego Stawu” a nie do punktów skupu, poinformował także, że od 6 miesięcy nie można 
wyegzekwować podłączenia oświetlenia parku w Iwanowicach,
− Z-ca  poinformował,  iż  taki  zapis  powinien  znaleźć  się  w  procedurze  przetargowej  jeśli 
przetarg będzie tylko na odbiór odpadów a nie na odbiór i zagospodarowanie, co do oświetlenia 
poinformował, iż opóźnienie wynika tylko z procedur przyłączeniowych realizowanych przez 
firmę  energetyczną  -  Energa  SA,  która  jako  jedyna  może  przygotować  dokumentacje 
przyłączeniową, etap został zakończony, obecnie została podpisana umowa na dostawę prądu i 
mamy nadzieję, że wkrótce oświetlenie zostanie zapalone,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – zapytał jak wygląda pomoc Państwu Kubickim z Mroczek, 
którzy czasowo mieszkają w remizie OSP,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że Pan Kubicki był zatrudniony 
w ramach programu pomocowego dla bezrobotnych, obecnie jest na zasiłku, jak będzie nowy 
program i możliwość zatrudnienia to będzie zatrudniony ponownie, w sądzie Państwo Kubiccy 
założyli sprawę o przywrócenie prawa do zamieszkania na spalonej posesji,
− radna Pani Urszula Młynek – wskazała na zły stan chodnika w m. Popów na odcinku od 
gorzelni do szkoły,
− Z-ca Wójta przekazał, iż powyższa kwestia zostanie poruszona w piśmie do Starostwa, 
− radny  Pan  Piotr  Szczepaniak  –  zapytał,  czy  została  wyjaśniona  sprawa  opłat  za  ścieki 
zrzucane  do sieci kanalizacyjnej z nieruchomości nie podłączonych do wodociągu,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że w przypadku nieruchomości 
niepodłączonych do wodociągu, gdzie ścieki  są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej  opłatę 
nalicza się ryczałtowo od osoby,
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że przeciąga się wymiana lamp na energooszczędne, 
na drogach pojawiają się dziury, zapytał komu zgłaszać naprawę dziur w drogach powiatowych,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  opóźnienie  związane 
z wymiana lamp są zgłaszane do Spółki Oświetleniowej,  odnośnie naprawy dróg powiatowych, 
będzie  wysłane  do  Starosty,  można  także  zgłosić  uwagi  za  pośrednictwem  radnych 
powiatowych, 



− radny Pan  Bogumił  Jankowski  –  zgłosił,  że  w m.  Niemiecka  Wieś  na  odcinku  od  ulicy 
Przedmieście  w  Iwanowicach  pojawia  się  problem  zalewania  drogi  przez  wodę,  pobocze 
wymaga naprawy i wyrównania,
− Z-ca Wójta poinformował, iż zgłosi to w Referacie Inwestycji do prac koparko ładowarki, 
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – zwrócił się o rozpatrzenie sprawy przyznawania stypendiów 
za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów przy średniej ocen 5,25 i powyżej otrzymują stypendia za wyniki w nauce, można 
pomyśleć o przyznawaniu stypendiów także dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – ustalić 
kryteria przyznawania i zaplanować środki na ten cel, problem jest ważny, 
− radna Pani Alicja Skrzybalska – zaproponowała, aby sprawa stypendiów za wyniki w nauce 
dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  była  przedmiotem obrad  Komisji  Oświaty  … Rady 
Gminy na jednym z posiedzeń,
           W związku z brakiem dalszych interpelacji Przewodniczący Rady o godz. 10.05 zarządził 
przerwę.
Punkt 8 - Rozdanie radnym druków oświadczeń majątkowych.
       Po przerwie o godz 10.25 obrady wznowił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj.  
Poinformował,  że  w  dniu  30  kwietnia  upływa  ustawowy  termin  składania  oświadczeń 
majątkowych przez radnych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. stwierdził, że radni są w posiadaniu 
druku oświadczeń, zwrócił  się o poważne potraktowanie sprawy i  złożenie oświadczeń wraz 
z  załącznikami  w  terminie,  niezłożenie  oświadczenia  w  terminie  ustawowym  skutkuje 
wygaśnięciem mandatu.
Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na  
2013 r. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj   stwierdził,  że  projekt  uchwały  jest 
opracowany  przez  radnych,  był  przedmiotem  obrad  poszczególnych  Komisji,  zwrócił  się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 

Wobec braku    uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/164/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt  10 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2013 r. 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 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 XXXI/165/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 11 - Podjecie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 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 XXXI/166/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt  12  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Banku  Gospodarstwa  
Krajowego  na  realizację  operacji  „Budowa  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego  ogólnie  
dostępnego przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach”.

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 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 XXXI/167/2013 (głosowało 



15 radnych).
Punkt   13  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Banku  Gospodarstwa  
Krajowego  na  realizację  operacji  „Budowa  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego  ogólnie  
dostępnego przy Zespole Szkół w Marchwaczu”, 

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 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 XXXI/168/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania  
Zasobami Mieszkaniowymi Gminy, 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj  stwierdził, że sprawa była już przedmiotem 
obrad  w  minionym  roku,  Wojewoda  jako  organ  nadzoru  zakwestionował  uchwałę,  został 
opracowany kolejny projekt uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesje  zwrócił się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, ze proponuje się sprzedaż nieruchomości po  „starym 
ośrodku  zdrowia”,  zapytał  co  będzie  przedmiotem  sprzedaży  –  budynek,  czy  działka,  czy 
wszystko, zapytał czy jest szansa zainwestować uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości środki 
w  remont  budynku  po  „starej  gminie”  po  to  aby  w  Iwanowicach  został  jakiś  budynek 
użyteczności publicznej dla mieszkańców, aby nie wyprzedać wszystkiego,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził, ze Rada Gminy nie podjęła jeszcze 
decyzji co do sprzedaży starego Ośrodka w Iwanowicach i są różne koncepcje wykorzystania 
terenu,  jedna z  nich mówi po rozbiórce budynku o poszerzeniu w tym miejscu drogi celem 
ułatwienia zakrętu na drogę do Godziesz, mówienie więc o przeznaczeniu środków z działki jest 
trochę przedwczesne, co do budynku w Iwanowicach po „starej gminie” to wiadomym jest, że 
jest w fatalnym stanie i należy się zastanowić się nad zasadnością inwestowania w ten obiekt,
− radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził,  że teraz należy się zastanowić co robić z tymi 
nieruchomościami,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  zapytała  w  jakim  zakresie  zostaną  wyremontowane 
mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że w  mieszkaniach  w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Stawie będą wymienione okna i instalacja centralnego ogrzewania,

Wobec  braku   dalszych    uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXI/169/2013 (głosowało 15 radnych).
Punkt 15 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Borku.

Przewodniczący Rady i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji  odnośnie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.
-  Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj  –  zaproponował,  aby  uzyskane  ze  sprzedaży 
nieruchomości w m. Borek środki finansowe przeznaczyć na dokończenie przebudowy drogi 
w tej miejscowości,.

Wobec  braku   dalszych    uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada   podjęła  Uchwałę  Nr  XXXI/170/2013 
(głosowało 15 radnych, za 14, wstrzymało się – 1),).
Punkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Lipce (obręb geod. Kościany).

Przewodniczący Rady i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji  odnośnie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.



− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  zapytała  kto  wystąpił  z  wnioskiem  o  sprzedaż  drogi, 
zapytała, czy sprzedaż drogi nie pozbawi właścicieli innych nieruchomości dojazdu do nich, na 
zebraniu mieszkańcy Stawu emocjonalnie podeszli do tej sprawy,
− Zastępca  Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  –  poinformował,  że  z  wnioskiem wystąpił  Pan 
Stanisław Błaszkowiak, uzasadnia to chęcią polepszenia warunków zagospodarowania działek, 
które dzieli droga,
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  poinformował,  że  Pani  Biernat  z  Urzędu  Gminy  na 
posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa  poinformowała,  że  z  tą  drogą  graniczą  grunty  Pana 
Błaszkowiaka,
− Kierownik Referatu Urzędu Gminy Pani Elżbieta Biernat – poinformowała, że według jej 
ustaleń do tej  drogi bezpośrednio przylegają  działki  Pana Błaszkowiaka,  nie  przylegają  inne 
grunty, 

Wobec  braku   dalszych   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXI/171/2013 (głosowało 15 radnych), 
Punkt  17  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  reprezentowania  Gminy  Szczytniki  
w Zgromadzeniu związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przewodniczący Rady i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji  odnośnie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.

Wobec braku  dalszych  uwag Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXI/172/2013 (głosowało 15 radnych), 
Punkt  18  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki  w 2013  
roku.

Przewodniczący Rady i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji  odnośnie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że projekt uchwały został przesłany 
do zaopiniowania do Związku  łowieckiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii, zapoznał 
z opiniami.
Punkt  19  -  Podjęcie  uchwały  w sprawie  Regulaminu utrzymania  porządku  i  czystości  na  
terenie Gminny Szczytniki.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  poinformował,  że  Regulamin  był  już 
uchwalony ale został zakwestionowany przez Wojewodę jako organ nadzoru, jest poprawiony 
i radnym został przedstawiony nowy projekt do zatwierdzenia, zwrócił się o zgłaszanie uwag 
i propozycji do projektu przedmiotowej uchwały.
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że pojemnik na śmieci o objętości 120 l dla większych 
rodzin będzie za mały,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – stwierdziła, że w jej rodzinie jest 8 osób i pojemnik 120 l 
będzie stanowczo za mały,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  -  poinformował,  że  w  Regulaminie  jest  zapis 
o pojemniku 120 l, ale ideą ustawy jest, że z każdej posesji mają być zabrane wszystkie śmieci,
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – zapytał  kto będzie zaopatrywał posesje w pojemniki  na 
śmieci, gmina, firmą odbierająca śmieci czy właściciel posesji,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – wpisanie wstawienia koszy w  opisie przedmiotu 
zamówienia  przy  przetargu  na  wywoź  śmieci  jako  jednego  z  warunków  będzie  skutkować 
wyższą ceną opłaty, nie został jeszcze ustalony zakresu przetargu, 
− radny Pan Piotr Zimny – zapytał, dlaczego opłata za śmieci musi być wnoszona z góry,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  odpowiedział,  że  opłata  za  śmieci  musi  być 



wnoszona z góry po to by zapewnić płynność finansową, tak by Gmina miała czym zapłacić za 
wywóz śmieci,
          Wobec braku  dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXI/174/2013 (głosowało 15 radnych), 
Punkt 20 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
w Gminie Szczytniki na lata 2013-2015.

Przewodniczący Rady i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji  odnośnie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.

Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/175/2013 (głosowało 
15 radnych),
Punkt  21  -  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  
Społecznej w Szczytnikach za 2012 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu sprawozdaniem z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szczytnikach za  2012 r.  zwrócił  się  o  zgłaszanie 
uwag, propozycji i zapytań w powyższej sprawie.

Rada nie zgłosiła uwag.
Punkt 22 -   Odpowiedzi na interpelacje.  
- udzielono w p. 8. 
Punkt 23 -   Zapytania, wolne wnioski.  
- radna Pani Jadwiga Strembicka – odnośnie odśnieżania w m. Tymieniec zapytała dlaczego 
kierowca samochodu OSP z Radliczyc wyjeżdża do odśnieżania, a kierowca samochodu OSP ze 
Stawu nie wyjeżdża na zgłoszenie sołtysa,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – stwierdził, że kierowcy samochodów OSP narzekają na brak 
decyzyjności, milczące telefony, zła komunikacja lub jej brak doprowadza, ze są pozostawieni 
„sami sobie”,
− Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że kierowcy nie są pozostawieni sobie i nie wie skąd 
tego typu informacje, bo dotychczas żaden mu tego nie zgłaszał, wprost przeciwnie kontakt z 
kierowcami ma częsty, co do wyjazdów wszystkie są uzgadniane z upoważnionymi osobami tj. 
p.  E.Biernat  lub  bezpośrednio  ze  nim,  odnośnie  problemów z  odśnieżaniem w Tymieńcu  - 
mieszkanka  Tymieńca  zgłosiła  sołtysowi  nieprzejezdność  odcinka  drogi  z  powodu  zawiania 
śniegiem, sołtys skontaktował się z Panią Biernat, a ta zadysponowała do odśnieżania samochód 
OSP ze Stawu, w tym dniu nie padał śnieg, pługi nie jeździły, droga stała się nieprzejezdna z 
powodu zawiania śniegiem, które trudno przewidzieć, 
− radny Pan Paweł  Domagała – stwierdził,  że  w tym roku w porównaniu do lat  ubiegłych 
odśnieżanie zostało przeprowadzone dobrze, 
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, iż dowiedział się, że radny Pan Piotr Zimny pytał 
lekarza Pana Brzęckiego, kiedy się wyprowadzi z mieszkania,  stwierdził, iż uważa tego typu 
zachowanie  za  co  najmniej  niewłaściwe,  biorąc  pod  uwagę  lata  pracy Pana  doktora  dla  tej 
społeczności 
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził,  że faktycznie na ulicy spotkał się z lekarzem Panem 
Brzęckim i to on poinformował go, że ma zamiar wyprowadzić się z Iwanowic, bo jako lekarz 
będzie przyjmował tylko 2 godziny w tygodniu i nie stać go na drogie opłaty za mieszkanie, 
nigdy nie przyszło mu na myśl aby o takie coś pytać Pana Brzęckiego,  zna go od dziecka i 
szanuje, 
− radna pani Alicja Skrzybalska – poinformowała, że jest nowa sytuacja w Ośrodkach Zdrowia, 
Pan Sobański podpisuje nowe umowy z pracownikami i lekarz Pan Brzęcki będzie przyjmował 
2 godz. w tygodniu,



− radny Pan Piotr Zimny – zapytał, jak daleko są posunięte prace związane z elektrowniami 
wiatrowymi,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował,  że jest  w opracowaniu projekt 
zmiany  studium  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  w  najbliższym  czasie 
odbędzie się w tej sprawie posiedzenie Komisji Urbanistycznej,
− Wójt Pan Marek Albrecht – wszystkim zebranym złożył życzenia świąteczne,
Punkt  24 - Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
wszystkim zebranym złożył życzenia świąteczne, i o godz.11.30 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


