
 P R O T O K Ó Ł    Nr  XXXII/2013
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 10 maja  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 -Marciniak
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  rozpatrzenia  skargi  Prokuratora  Rejonowego  w  Kaliszu  na 
uchwałę Rady Gminy Szczytniki   -  Pismo Nr Pa 87/12 z dn.  15 kwietnia .2013 r.  -  Skarga 
Prokuratora Rejonowego w Kaliszu na Uchwałę Nr XVIII/96/96 /153/05 Rady Gminy Szczytniki 
z dnia 18 czerwca  1996 r. w sprawie zasad podłączenia nieruchomości do urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia wsi w wodę oraz na Uchwałę Nr XV/90/2000 z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XVIII/96/96.              
9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Kaliskiego  zadania  publicznego  pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w m. Krowica Zawodnika w zakresie chodnika”.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  zgłoszenia  sołectwa  Marchwacz  do  Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”
11.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krowica Pusta”.
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radliczyce”
13. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2012”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
15. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  2013  r.  na 
przebudowę dróg gminnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego w 2013 r. na budowę 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy zespołu szkól w Szczytnikach.
18. Podjecie  uchwały  zmieniającej  uchwalę  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów.
19. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy 
obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok 
zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
20. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Mroczek Wielkich na działalność Wójta Gminy Szczytniki 
.dotyczącą  dowozu uczniów  z m. Mroczki Wielkie do  Zespołu Szkół w Stawie,
21. Odpowiedzi na interpelacje, 
22. Zapytania, wolne wnioski.
23. 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  zaproponował  poszerzenie  porządku  obrad  o  rozpatrzenie 



następujących spraw: po p. 11
−  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  Odnowy  Miejscowości  Krowica 
Pusta”,
− podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radliczyce”
− zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2012”
pozostałe  punkty  oznaczyć  kolejno,  następnie  -zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji 
odnośnie przedstawionego porządku obrad,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  – zgłosił wniosek  o przesunięcie rozpatrzenia 
skargi  mieszkańców  Mroczek  Wielkich  na  działalność  Wójta  Gminy  Szczytniki  .dotyczącą 
dowozu uczniów  z m. Mroczki Wielkie do  Zespołu Szkół w Stawie na koniec,
        Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady  poddał  pod głosowanie  projekt 
porządku  obrad  ze  zgłoszonymi  wyżej  zmianami,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie 
(głosowało 15 radnych) ustaliła porządek obrad sesji. Przewodniczący Rady poinformował, że 
sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego 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.
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  stwierdził,  że  błędnie  jest  zaprotokołowany  wynik 
głosowania odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zbycia drogi Panu Błaszkowiakowi – powinno 
być, że za głosowało 11, wstrzymało – 4,
− Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  w  p.  15  nie  dokładnie  jest  zaprotokołowana  jego 
wypowiedź,  on  warunkował  przeznaczenie  do  sprzedaży  nieruchomości  przeznaczeniem 
środków uzyskanych ze sprzedaży na dokończenie przebudowy drogi w m. Borek,
        Wobec  braku   dalszych   uwag  w  sprawie  protokołu  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie  w sprawie   przyjęcia protokołu.
       Rada   Gminy  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonego  projektu  protokółu z ostatniej sesji ze zgłoszonymi poprawkami.
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 odbyły się trzy posiedzenia Komisji w dnach 6, 8 i 9 maja, przedmiotem 
posiedzeń było opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta, w przyszłym tygodniu 
odbędzie  się  jeszcze  jedno  posiedzenie  celem  podjęcia  uchwały  w  sprawie  wniosku 
o absolutorium,
− radny Pan Paweł Domagała – Przewodniczący Komisji Zdrowia ... – poinformował, że 
odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 23 marca br., odbyło się spotkanie z pielęgniarką 
szkolną, poinformował, że mieszkańcy rejonu Ośrodka Zdrowia w Stawie wnioskują aby w tym 
Ośrodku raz w tygodniu po południu przyjmował lekarz,
− Zastępca  Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że Kierownik Ośrodka Pan 
Marek Sobański poinformował, że raz w tygodniu może przyjmować lekarz w OZ w Stawie, 
w tym dniu nie będzie przyjęć popołudniowych w OZ w Iwanowicach i zwrócił się o opinię  
Rady Gminy w tej sprawie,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, 
że w dniu 16 kwietnia  br. odbyło się posiedzenie Komisji, przedmiotem obrad była sprawa stanu 
dróg po zimie, modernizacji oświetlenia ulicznego, oznakowania dróg, Komisja zwróciła uwagę 
na złą jakość mocowania znaków drogowych i tablic informacyjnych, 
Punkt 6 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.



      Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady  wpłynęła 
następująca korespondencja.
− zaproszenie  na  obchody święta  patrona  szkoły w dniu  17  mają  br.  do Zespołu  Szkół 
w Iwanowicach,
− pismo Regionalnej  Izby Obrachunkowej  z  dnia  24  kwietnia  2013 r.   zawiadamiające 
o wszczęciu postępowania odnośnie uchwały Nr XXXI/166/2013 Rady Gminy Szczytniki z dni9a 
22 marca br. w sprawie zmiany WPF,
− Rozstrzygniecie  Nadzorcze  Wojewody  Wielkopolskiego  orzekające  nieważność 
niektórych przepisów załącznika do uchwały Nr XXXI/174/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 
22 marca 2013 r. - Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki ze 
względu na istotne naruszenie prawa,
− Uchwała Nr 10551/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
29  kwietnia  2013  r.  -  stwierdzająca  podjecie  z  naruszeniem  przepisów  Uchwały  Nr 
XXXI/166/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki, naruszenie ma charakter nieistotny,
− pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 maja 2013 r.  zawiadamiające o zmianie 
terminu do usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr XXXI/165/2013 Rady Gminy Szczytniki 
z dnia 22 marca br. na dzień 10 maja br.
Punkt 7 -  Interpelacje
-  wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  w  Szczytnikach  wystąpiła  awaria  studni 
głębinowej i pojawiają się chwilowe braki w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze Stacji 
Uzdatniania  Wody  w  Szczytnikach,  wszyscy  odbiorcy  o  tym  zostali  poinformowani 
indywidualnie, przerwy w dostawach wody nie są dłuższe niż 2 godziny, minionej kadencji były 
o wiele dłuższe przerwy w dostarczaniu wody z wodociągu w Szczytnikach i mieszkańcy godzili 
się z tymi niedogodnościami, awaria zostanie osunięta do końca mają,
-   radny Pan  Piotr  Zimny –  stwierdził,  że  kruszywo,  którym jest  utwardzony parking  przy 
cmentarzu w Iwanowicach przez okres zimy i wiosny uleżało się, zwrócił się o spowodowanie 
wyrównania i  ubicia parkingu przy cmentarzu w Iwanowicach, zapytał o budowę przystanku 
w Iwanowicach,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – zwrócił się o spowodowanie rozpoczęcia wykaszania w maju 
poboczy dróg,
-  wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  jest  zamiar  zakupu  lepszej  maszyny  do 
wykaszania poboczy, ogłoszono przetarg na sprzedaż starej głowicy do kosiarki i nikt się nie 
zgłosił, poinformował, że w najbliższym czasie rozpocznie się wykaszanie poboczy dróg,
-  radna  Pani  Alicja  Szybalska  –  poinformowała,  że  razem  z  radnym  Panem  Grzegorzem 
Ostrowskim  planują   zorganizować  naprawę  drogi  w  Stawie  ul.  Polnej,  mieszkańcy 
zadeklarowali  pomoc  w  nawiezieniu  kruszywa,  wywiezieniu  ziemi  z  odnowionego  rowu, 
zwróciła się o udzielenie pomocy poprzez zaangażowanie do tych prac koparki gminnej,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – zwrócił się do Pani Skrzybalskiej o zebranie od 
mieszkańców oświadczeń o wyrażeniu zgody na kopanie rowu i zagospodarowanie wydobytej 
ziemi,
− radny  Pan  Maciej  Ziółkowski  –  zapytał,  ile  będą  kosztowały  przydomowe  oczyszczalnie 
ścieków, w Gminie Lisków koszt wynosi od 1,5 tys zł do 2 tys zł, i jest tanio,
− radny Pan Bogumił Jankowski – zapytał o ławki w parku w Iwanowicach,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że Gmina Lisków cztery lata temu 
weszła w program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Odnowy 
Wsi i otrzymała 80% dotacje,  oczyszczalnie na terenie naszej Gminy będą budowane przy 50% 
dofinansowaniu z NFOŚ i jest drożej, odpowiedział, że w Iw3anowicach będzie wybudowany 
przystanek autobusowy, są zamówione ławki do parku,



Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kaliszu  
na uchwałę Rady Gminy Szczytniki  - Pismo Nr Pa 87/12 z dn. 15 kwietnia .2013 r. - Skarga  
Prokuratora  Rejonowego  w  Kaliszu  na  Uchwałę  Nr  XVIII/96/96  /153/05  Rady  Gminy  
Szczytniki z dnia 18 czerwca  1996 r. w sprawie zasad podłączenia nieruchomości do urządzeń  
zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę oraz na Uchwałę Nr XV/90/2000 z dnia 17 marca 2000 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/96/96.        
− radca  prawny  Pani  Maria  Kołakowska-Marciniak  –  omówiła  sprawę,  odczytała  projekt 
odpowiedzi  na  skargę  i  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  XXXII/176/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 9 -    Podjecie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego   
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w m. Krowica Zawodnika w zakresie chodnika”.
Wójt  Pan  Marek  Albrecht  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie,  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  XXXII/177/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt  10  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  zgłoszenia  sołectwa  Marchwacz  do  
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
        Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie. 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 
XXXII/178/2013 (głosowało 15 radnych).
Punkt 11 - Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krowica  
Pusta”.
       Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. 
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  XXXII/179/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt  12  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  Odnowy  Miejscowości  
Radliczyce”
Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2012”
         Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 
sprawie. 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 
XXXII/180/2013 (głosowało 15 radnych).
Punkt 13 - Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2012”
Przewodniczący Rady Pan  Andrzej  Kupaj  –  poinformował,  że  w materiałach  na  sesje  radni 
otrzymali „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2012” , zwrócił się o zgłaszanie uwag  
i propozycji w powyższej sprawie”.
Rada nie zgłosiła uwag.
Punkt  14- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2013 r. 

Skarbnik Gminy Pani  Małgorzata Bloch omówiła  projekt  uchwały.  Oprócz powyższego 
Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy o wprowadzenie do projektu tej uchwały jeszcze jednej 
poprawki tj. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zakup samojezdnej 



kosiarki.  Zakup  jest  niezbędny  do  utrzymania  porządku  (koszenie  trawy)  w  parku  w 
Szczytnikach,  parku  Iwanowicach,  oraz  skweru  przy  pomniku  ks.  Kordeckiego.    Źródło 
dochodu wskaże Pani Skarbnik. Następnie zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag i propozycji 
również do projektu zmiany omówionej przed chwilą.

Wobec braku    uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/181/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 15 - 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/182/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. na  
przebudowę dróg gminnych.

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/183/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 17 - Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego w 2013 r. na  
budowę  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  w  ramach  rozbudowy  zespołu  szkól  
w Szczytnikach.

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/184/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 18 -  Podjecie  uchwały  zmieniającej  uchwalę  w sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Szczytniki  oraz  określenia  granic  ich  
obwodów.
       Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił  projekt uchwały w powyższej sprawie,  
poinformował,  ze  zmiana  polegapna  dopisaniu  oddziałów  przedszkolnych  do  szkół  celem 
zwiększenia liczby miejsc w poszczególnych przedszkolach,   zwrócił  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/185/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt  19  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  
przedsiębiorcy obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  
ochrony  przed  bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  
grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
       Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił  projekt uchwały w powyższej sprawie, 
zwrócił 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/186/2013 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 20 - Rozpatrzenie skargi mieszkańców Mroczek Wielkich na działalność Wójta Gminy  
Szczytniki .  dotyczącą  dowozu uczniów  z m. Mroczki Wielkie do  Zespołu Szkół w Stawie,  

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Kupaj  zapoznał  Radę  z  treścią  skargi 
mieszkańców Mroczek Wielkich na działalność Wójta Gminy Szczytniki .dotyczącą  dowozu 



uczniów  z m. Mroczki Wielkie do  Zespołu Szkół w Stawie, zwrócił się do radnych z tego  
terenu oraz wójta o wypowiedzenie się w tej sprawie.
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – stwierdził, że Rada Gminy zmieniła granice obwodu szkoły 
w  Mroczkach  Wielkich  i  ustaliła  nowe  granice  obwodów  szkół,  rodzice  dzieci  z  Mroczek 
Wielkich przyjęli z pokorą reorganizacje szkół, ale mimo to zmiany te wywołały emocje, rodzice 
wnioskują  o  zmianę  trasy  autobusu  dowożącego  dzieci  nawet  z  sąsiedniej  Gminy  Błaszki, 
wydłużenie trasy o ok. 1 km rozwiąże problem dowozu dzieci do Stawu i rozwiąże powstały 
konflikt,
− radny  Pan  Tadeusz  Buchwald  –  stwierdził,  że  należy  podtrzymać  podjęte  ustalenia 
w sprawie dowozu dzieci do szkół , bo rodzice dzieci z Pośrednika też będą chcieli dowozu do 
Iwanowic,
− radna Pani Alicja Sklrzybalska – stwierdziła, że narasta konflikt w sprawie dowozu dzieci 
i nie należy go eskalować, każda ze stron konfliktu ma swoje racje, a gdzieś zostały zagubione, 
pominięte dzieci i ich rodzice, zaproponowała zorganizować spotkanie z rodzicami w sprawie 
dowozu z Mroczek do Stawu,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – zapoznał Radę z odpowiedzią Pana Wójta na 
skargę, zwrócił się o zgłaszanie uwag w tej sprawie,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  nie  zgadza  się  ze  stwierdzeniem,  że 
przypisanie m. Mroczki do obwodu szkoły w Stawie spowodowałoby podwojenie oddziałów,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – stwierdził, że przy rozpatrywaniu sprawy oprócz zwracania 
uwagi na przepisy należy dostrzec tzw. „aspekt ludzki” tej sprawy,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  skarga  powinna  być  na  Radę  Gminy 
w sprawie zmiany obwodów szkół, a nie na Wójta,
          Wobec braku dalszych uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że po 
zapoznaniu się z odpowiedzią Pana wójta na skargę oraz wypowiedziami radnych przedstawił 
projekt  uchwały w sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną  i  zarządził  głosowanie,  w wyniku 
którego Rada  podjęła Uchwałę Nr XXXI/187/2013  (głosowało 15 radnych, za -11, wstrzymało 
się - 4 ). 
Punkt 21 -   Odpowiedzi na interpelacje.  
- udzielono w p. 7. 
Punkt 22-   Zapytania, wolne wnioski.  

− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że w najbliższym czasie powinna być omówiona 
sprawa modernizacji, rozbudowy oświetlenia ulicznego,
− Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj  –  stwierdził,  że  w  tym  roku  powinny  być 
zainstalowane lampy nie tam gdzie nie ma, ale tam gdzie są potrzebne,
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa, 
Komisja  podjęła  ustalenia,  że  w  tym roku  modernizacja  i  rozbudowę  oświetlenia  ulicznego 
powinna  być  zrobiona  w  miejscowościach  należących  do  okręgów  wyborczych  radnych 
członków  Komisji  Rolnictwa,  w  przyszłym  roku  w  pozostałych  miejscowościach  Gminy, 
zaproponował, aby w porządku obrad najbliższej se4sji ująć sprawę oświetlenia ulicznego,
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że budowa apteki w Iwanowicach dobiega końca i jest już 
czas aby doszło do naprawy chodnika, zapytał czy są jakieś środki na renowacje zieleni przy ul. 
Kościelnej, stwierdził,  że w Iwanowicach jest potrzeba wyznaczenia mi8ejsc na przejścia dla 
pieszych i ich oznakowania,
Punkt  23 - Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
wszystkim zebranym złożył życzenia świąteczne  i o godz.11.15 zamknął obrady. 
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