
P R O T O K Ó Ł    Nr  XXXIV2013
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 28 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, 
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  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznych  sprawozdań  finansowych  Gminnego 
Ośrodka Kultury, Gminnej biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Szczytnikach z/s Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach filią w Stawie  za 2012 r.  
(materiały zostały przesłane wcześniej)
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia   rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminy 
Szczytniki za 2012 r. (materiały zostały przesłane wcześniej)
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytniki do Partnerstwa w celu 
współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach 
konkursu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Podjecie  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnikach z/s Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach 
filią w Stawie  za  okres od 01 stycznia 2013 r. do 17 kwietnia 2013 r.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zapytania, wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  12.15  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 Pan Andrzej Kupaj zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków w 

sprawie  porządku  obrad.  Wobec  braku  uwag  Przewodniczący Rady poinformował,  że  sesja 
będzie przebiegać  wg porządku dziennego w brzmieniu -przedłożonym radnym – brzmieniu 
jak wyżej.
Punkt 3  - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

      Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie przedłożonych 
w materiałach na sesję projektów protokołów  z przedostatniej i ostatniej sesji.
− radna Pani Alicja Skrzybalska stwierdziła, że w protokole z sesji z dnia 10 maja błędnie jest  
zaprotokołowana  jej  wypowiedź  w  sprawie  budowy drogi  w  Stawie,  mieszkańcy  Stawu  są 
inicjatorami tej inwestycji,
        Wobec braku  dalszych  uwag w sprawie protokołów Przewodniczący Rady zarządził 



głosowanie  w sprawie   przyjęcia protokołów.
       Rada   Gminy w głosowaniu  jawnym jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonych   projektów  protokołów z przedostatniej i ostatniej sesji ze zgłoszoną 
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. 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  cztery posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej,  przedmiotem 
obrad była sprawa opracowania wniosku o absolutorium dla wójta, stwierdziła, że pozytywne 
wskaźniki ekonomiczne gminy mają wpływ na polepszenie bytu mieszkańców Gminy, Komisja 
Rewizyjna  zwróciła  uwagę na  wyegzekwowanie  dużej  kwoty zaległości  przez  pracowników 
Referatu Finansów i zaleciła dalej  egzekwować zaległości, po przeprowadzeniu szczegółowej 
analizy  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  gminy  oraz  sprawozdania  finansowego  gminy 
Komisja  Rewizyjna  Uchwałą  Nr  1/2013  z  dnia  15  mają  br.  pozytywnie  oceniła  wykonanie 
budżetu Gminy Szczytniki za 2012 r r. i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Szczytniki za 2012 r., wniosek za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy został 
przesłany  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  celem  zaopiniowania,  wniosek  został 
zaopiniowany pozytywnie,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, 
że   odbyło  się  posiedzenie  Komisji,  przedmiotem  obrad  była  sprawa  funkcjonowania 
wodociągów,  odbyło  się  spotkanie  z  konserwatorami  wodociągów  i  oczyszczalni  ścieków, 
sytuacja jest zadawalająca, awarie są sprawnie i na bieżąco usuwane, konserwatorzy poprawnie 
współpracują  ze  sobą,   w  przyszłości  należało  by  się  zastanowić  nad  doposażeniem 
konserwatorów  w  narzędzia  i  jakiś  samochód  dostawczy,  nadal  występują  problemy 
informacyjne  związane  a  przepływem informacji  odnośnie  przemieszczania  i  dysponowania 
agregatu  prądotwórczego,  brak  wypracowania  optymalnej  procedury,  Komisja  odbyła 
posiedzenie  wyjazdowe,  odwiedziła  Zespół  Szkół  w  Szczytnikach  celem  zapoznania  się 
z rozbudową szkoły, 
− radny Pan Paweł Domagała – Przewodniczący Komisji Zdrowia ... – poinformował, że 
odbyły się trzy posiedzenia  Komisji w dniach 20.05., 3 i 14.06. br., przedmiotem obrad była 
sprawa funkcjonowania Ośrodków Zdrowia po likwidacji SPZOZ, odbyło się spotkanie z Panem 
Sobańskim,  Komisja  odbyła  spotkanie  z  przedstawicielami  LZS  w  Szczytnikach 
i nowopowstałego w Radliczycach,
Punkt 6 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
      Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady nie  wpłynęła  
korespondencja, za wyjątkiem opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi.
Punkt 7 -  Interpelacje
− radny Pan Piotr Zimny – zapytał, kto będzie odbierał osady z przydomowych oczyszczalni 
ścieków, bo oczyszczalnie gminna nie przyjmuje,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że te osady będzie przyjmował 
„Orli Staw”,
- radny pan Roman Siciarek – poinformował, że na  drodze powiatowej Iwanowice – Sobiesęki 
Drugie dziury są częściowo naprawione,
− radny Pan Maciej Ziółkowski – zapytał o sprawę naprawy chodnika przy drodze powiatowej 
w Radliczycach,



− radny Pan Grzegorz Ostrowski – poruszył sprawę naprawy dziur w drodze powiatowej Staw 
– Mroczki oraz sprawę poprawy widoczności wyjazdu na drogę powiatową w Mroczkach od 
strony sklepu poprzez wycinkę krzaków i obcięcie gałęzi drzew przy drodze powiatowej,
− radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował o podmyciu pobocza drogi w Główczynie,
− radny Pan Piotr Szczepaniak – poinformował o zalewaniu przez wodę deszczową studzienek 
kanalizacyjnych w Kuczewoli,
− radna Pani Jadwiga Strembicka – zwróciła się o wystąpienie do PKP w sprawie wykoszenia 
chwastów ograniczających widoczność na  przejazdach kolejowych oraz  zgłoszenia  wymycia 
kamienia na drodze przy przejeździe PKP w Gorzuchach,
− radna Pani  Alicja  Skrzybalska – zapytała,  kiedy rozpocznie  się  remont  Ośrodka Zdrowia 
w Stawie,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – zwrócił  się o wystąpienie do Gminy Błaszki w sprawie 
naprawy odcinka drogi w m. Suliszewice, z tego odcinka korzystają mieszkańcy naszej Gminy, 
zapytał kiedy będą dostarczone pojemniki na śmieci,
− radny Pan Bogumił Jankowski – stwierdził, że w Chojnie rozpoczęto kopanie rowów, zapytał 
czy prace będą kontynuowane,
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – zapytał, jak zostało załatwione pismo Pana Winnickiego 
w sprawie naprawy drogi,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  aby  w  sprawie  naprawy dróg  powiatowych 
kontaktować się z radnymi powiatowymi i Starostwem w Kaliszu, rowy przy drodze w Chojnie 
będą kopane, mieszkańcy zadeklarowali, że wykopaną ziemie z rowów zagospodarują poprzez 
wywiezienie lub rozgarnięcie po polach,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych wygrała firma EKO z Kalisza, kosze na śmieci będą dostarczone w najbliższym 
czasie w ciągu 1-2 tygodni,
Punkt  8  -  Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznych  sprawozdań  finansowych  
Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Gminnej  biblioteki  Publicznej  i  Samodzielnego  Publicznego  
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Szczytnikach  z/s  Ośrodka  Zdrowia  w  Iwanowicach  filią  
w Stawie  za 2012 r. (materiały zostały przesłane wcześniej)

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch  omówiła projekty uchwał w powyższej sprawie, 
zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.

 Wobec  braku    uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekty 
przedmiotowych  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła:   Uchwałę  Nr 
XXXIV/190/2013,   Uchwałę  Nr  XXXIV/191/2013   oraz  Uchwałę  Nr  XXXIV/192  2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt  9  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia   rocznego  sprawozdania  finansowego  
Gminy Szczytniki za 2012 r. (materiały zostały przesłane wcześniej)

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła roczne sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2012 rok,  przedstawiła projekt 
uchwały w powyższej sprawie   oraz  zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.
− radna Pani Alicja Skrzybalska – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki – 
poinformowała,  że  Komisja  Rewizyjna  na  posiedzeniach  przygotowujących  wniosek 
o absolutorium dla Wójta za 2012 r. dokonała rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminy  Szczytniki  za  2012  r.,  Komisja  stwierdziła,  że  był  to  trudny  budżet,  który  został 
wykonany prawidłowo, Komisje trochę zaniepokoił fakt iż część zaplanowanych inwestycji na 
2012 rok zostaje realizowana w nastepnym roku  (niewygasajace wydatki),

 Wobec  braku   dalszych   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXIV/193/ 2013 (głosowało 15 radnych).
O godz. 12.50 Przewodniczący Rady zarządził przerwę.



Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Po przerwie o godz. 13.00 obrady wznowił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj, 

stwierdził,  ze  w  sesji  nadal  udział  bierze  15  radnych  i  jest  quworum  wymagane  dla 
prawomocności obradowania i podejmowanych uchwał.

Przewodniczący Rady  stwierdził, że w ustawowym terminie  radni otrzymali  materiały - 
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2012  r.  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia 
komunalnego,  sprawozdanie  finansowe  oraz  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planów 
finansowych SPZOZ, samorządowych instytucji kultury. Następnie   poinformował, że  Komisja 
Rewizyjna   na czterech posiedzeniach dokonała oceny oraz analizy wykonania budżetu za 2012 
r., informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej,  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdań  z  realizacji  planów  finansowych 
instytucji  kultury  i  Samodzielnego  Publicznego  składu  Opieki  Zdrowotnej   i  sformułowała 
wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2012 
r.  Powyższy  wniosek  został  za  jego  pośrednictwem  przesłany  do  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  do  zaopiniowania.  Następnie  zapoznał  Radę  z  Uchwałą  Nr  SO  – 
0954/57/2/Ka/2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 
mają  2013 r. w sprawie opinii   o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy za 2012 r. wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 
Szczytniki  i  objaśnieniami.  Zwrócił  się do Rady o podjęcie dyskusji  w sprawie powyższych 
sprawozdań  z wykonania budżetu gminy za 2012 r. – otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady   zapoznał  Radę z treścią wniosku Komisji 
Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium.  Poinformował  Radę,  że  w  okresie  międzysesyjnym 
Komisja  Rewizyjna  dokonała  analizy  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2012  r. 
Odczytał Uchwałę Nr  1/2013   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 maja 
2013 r. w sprawie  wniosku  Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2012 r. Powyższy 
wniosek za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy  Szczytniki  został  przesłany do 
zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający RIO Uchwałą. Nr SO-
0955/35/2/Ka/2013 z dnia 29 maja 2013 r. wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy  Szczytniki  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  za  2012  r.  jest 
uzasadniony i  zapoznał  Radę z  treścią  w/w uchwały Składu Orzekającego RIO.  W imieniu 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o udzielenie 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag w powyższej 
sprawie.

Wobec braku  uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium 
za 2012 r., w wyniku, którego w głosowaniu jawnym  Rada Gminy  przyjęła wniosek podejmując 
jednogłośnie  Uchwalę  Nr  XXIX/V/194/2013   udzielając  Wójtowi  Gminy  absolutorium. 
(głosowało 15 radnych).
- Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował za udzielenie absolutorium, za wspólną pracę na 
rzecz wykonania budżet gminy za 2012 rok, stwierdził,  że  wyrazy wdzięczności kieruje do 
Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Bloch, swojego Zastępcy Pana Dariusza Wawrzyniaka oraz 
pracowników Urzędu Gminy, którzy włożyli wiele wysiłku w realizację budźetu, 
Punkt  11- 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  XXXIV/195/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 12 - Podjęcie 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  XXXIV/196/2013 
(głosowało 15 radnych).



Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytniki do Partnerstwa  
w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego do dofinansowania w  
ramach konkursu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  poinformował,  że  firma  prowadząca  CAF 
przygotowuje  się  do  prowadzenia  kolejnego  projektu,  którego  celem  będzie  modernizacja 
zarządzania w administracji gminnej, do końca nie są znane warunki finansowania tego projektu, 
jeżeli warunki finansowania  będą mało korzystne to odstąpi od wejścia w ten projekt. Zwrócił 
się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej sprawie. 

Wobec braku    uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV/197/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt  14  -  Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnikach z/s Ośrodka Zdrowia  
w Iwanowicach filią w Stawie  za  okres od 01 stycznia 2013 r. do 17 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący  Rady stwierdził,  ze  w materiałach na sesje  radni  otrzymali  projekt 
uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
− radny Pan Piotr Zimny -  stwierdził, że sprawozdanie wykazuje stratę, środki wydatkowano 
na dodatkowe wynagrodzenia, powinno być zapisane, że środki z kapitału zapasowego zostały 
wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia i nagrody, a nie wykazywać jako stratę,
− Zastępca  Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził,  że  wynagrodzenia  są  kosztem, te 
środki pochodziły z NFZ i tak mogły być wydatkowane,
− radny pan Piotr Zimny – stwierdził, że środki mogły być wydatkowane na pacjentów  na 
dodatkowe badania, to nie jest przejrzyste,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – stwierdziła, że wszystkie dokumenty SPZOZ są opracowane 
prawidłowo ale powyższy fakt powoduje powstanie pewnego niesmaku, cieszy fakt, że Gmina 
będzie remontować Ośrodek Zdrowia w Stawie,
        Wobec braku   dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt  
przedmiotowej  uchwały,  w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr 
XXXIV/198/2013 (głosowało 15 radnych, za -13,  przeciw – 1, wstrzymało się – 1)..

Punkt  15 -   Odpowiedzi na interpelacje.  
- udzielono w p. 7. 
Punkt 16-   Zapytania, wolne wnioski.  
− radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  poinformował,  że  Komendant  Wojewódzki  Policji 
w Poznaniu wydał rozkaz o likwidacji punktów komisariatów policji w gminach, interesanci 
z  terenu  naszej  Gminy  będą  przyjmowani  w  Koźminku,  budynek  po  Komisariacie  Policji 
w Szczytnikach będzie przeznaczony do sprzedaży, nieruchomość podobno jest wyceniona na 
ok. 100 tys. zł, zaproponował zainteresowanie się tą nieruchomością na polepszenie warunków 
lokalowych Urzędu Gminy,
− radny Pan Piotr Zimny – zwrócił się o rozważenie możliwości zamontowania na przystanku 
w Iwanowicach kosza na śmieci
Punkt  17 - Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz.13.25 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


