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

 odbytej w dniu 30 sierpnia  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.
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. Wyznaczenia  spośród  radnych  kandydata  na  członka  zespołu  opiniującego  warunki 
mieszkaniowe wnioskodawców ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie 
„Przebudowy  drogi  powiatowej  nr  4623P na  odcinku  Kuczewola  –  Szczytniki  w  zakresie 
chodnika”
12.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i  opiekuńczych  dla  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach, 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Iwanowice.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Zapytania, wolne wnioski.
16.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 15, 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  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 przedłożonego 

w materiałach na sesję projektu protokołu  z ostatniej sesji.
        Wobec  braku     uwag  w sprawie  projektu  protokołu  Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie  w sprawie   przyjęcia protokołu.
       Rada   Gminy  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonego   projektu  protokołu z 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 nie było posiedzeń Komisji,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, 
że  odbyło się posiedzenie Komisji, przedmiotem obrad była sprawa bezpieczeństwa i porządku 
publicznego,  w  posiedzeniu  wziął  udział  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Koźminku, 
poinformował,  że  problemem  dla  policjantów  są  przestępstwa  i  wykroczenia  związane 
z kradzieżami,  narkotykami,  spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,  zaśmiecaniem, 
omówił  sprawę  budynku  po  komisariacie  w  Szczytnikach,  członkowie  Komisji  zwrócili  się 
o  większe  zainteresowanie  miejscami  publicznymi,  zajęcie  się  sprawą  zorganizowania 
„ogródków piwnych” przy sklepach spożywczych,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  poinformowała,  że  była  też  na  posiedzeniu  Komisji 
Rolnictwa, poinformowała, że w Stawie dochodziło do zakłócania ciszy nocnej przez strzelanie 
z petard,
− radny Pan Paweł Domagała – Przewodniczący Komisji Zdrowia ... – poinformował, że 
nie było  posiedzeń  Komisji,

Punkt 6 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
      Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
− pismo  z  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Poznaniu-  doręczenie  odpisów 
wyroków z dnia 22 sierpnia 2013 r.  stwierdzających nieważność Uchwały Nr  XVIII/96/96 Rady 
Gminy Szczytniki  z  dnia  18  czerwca  1996  r.   oraz  Uchwały  Nr  XVI/90/2000  Rady Gminy 
Szczytniki  z dnia 17 marca 2000 r.  w sprawie zasad podłączania nieruchomości  do urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
− pismo mieszkańców m. Tymieniec w sprawie budowy drogi rozpoczynającej się od drogi 
Tymieniec-Staw do przejazdu kolejowego Tymieniec Kąty – Rada Gminy pismo przekazała wg 
właściwości Wójtowi,
− pismo OSP w Stawie  w sprawie przesunięcia  na 2014 r.  zaplanowanych w budżecie 
środków na rozbudowę strażnicy OSP w Stawie,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że planowany przez OSP koszt 
inwestycji  wynosi  371  tys.  zł.,  w budżecie  jest  zaplanowane  50 tys  zł,  przedstawiciele  OSP 
w Stawie poinformowali, że będą zabiegać o pozyskanie reszty środków z zewnątrz,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  OSP  w  Stawie  jest  włączona  do 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i potrzebne są 2 garaże, 
             Rada Gminy wniosek rozpatrzyła pozytywnie,

Punkt 7 -  Interpelacje
− radny Pan Kazimierz Bączyk – zapytał, kiedy będą osunięte usterki dotyczące rowu przy 
drodze w Główczynie,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że rowy będą naprawione,
− radny Pan Piotr  Zimny –  stwierdził,  że  firma E KO nie  zbiera  wszystkich  odpadów 
plastikowych, zaproponował zorganizowanie zbiórki jesienią, zwrócił się o zatrudnienie kogoś 
do sprzątania parku w Iwanowicach,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  stwierdził,  że  można  będzie  spróbować  zorganizować 
zbiórkę odpadów plastikowych, do sprzątania parku pojadą pracownicy ze Szczytnik,
− radna Pani Danuta Świątek – poinformowała, że wspólnoty mieszkaniowe mają kłopoty 
ze zbieraniem środków na opłaty za śmieci, zaproponowała dokonanie zmiany terminu opłat, 



− radny Pan Maciej Ziółkowski – zwrócił się o pomoc przy wykoszeniu chwastów w parku 
w Radliczycach, 
− radna Pani Jadwiga Strembicka – poinformowała, że ponawia prośbę o naprawę drogi 
w Gorzuchach przy przejeździe kolejowym – droga do łąk, 
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – zapytał, kiedy będzie zrobiony przepust przez drogę 
koło Pana Szymalskiego, 
− Kierownik Referatu Urzędu Gminy Pani Elżbieta Biernat – poinformowana, że rura na 
przepust jest już zakupiona i o tym powiadomiono Pana Szymańskiego, 

Punkt 8 -   Wyznaczenia spośród radnych kandydata na członka zespołu opiniującego warunki   
mieszkaniowe wnioskodawców ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na członka 
zespołu opiniującego warunki mieszkaniowe wnioskodawców ubiegających się o najem lokalu 
mieszkalnego.
− radny Pan Roman Siciarek zgłosił jako kandydata radnego Pana Kazimierza Bączyka,
− radny  Pan  Tadeusz  Buchwald  zgłosił  jako  kandydatkę  radną  Panią  Urszulę  Młynek, 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
        Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
w  sprawie  wyboru  kandydata  na  członka  zespołu  opiniującego  warunki  mieszkaniowe 
wnioskodawców ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego. Poinformował, że wybranym 
zostanie ten kandydat który otrzyma więcej głosów. Za kandydaturą radnego Pana Kazimierza 
Bączyka głosowało 9 radnych, za kandydaturą radnej Pani Urszuli Młynek głosowało 6 radnych. 
Rada wybrała Pana Kazimierza Bączyka.

Punkt  9- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2013 r. 
Skarbnik  Gminy Pani  Małgorzata  Bloch  omówiła   projekt  uchwały  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  XXXV/199/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 10 - 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  XXXV/200/2013 
(głosowało 15 radnych).

Punkt 11 - Podjęcie uchwały    w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego   
w zakresie „Przebudowy drogi powiatowej  nr 4623P na odcinku Kuczewola – Szczytniki w  
zakresie chodnika”

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 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  XXXV/201/2013 
(głosowało 15 radnych).

Punkt 12 - Podjęcie uchwały       zmieniającej uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru   
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i  opiekuńczych  dla  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach,  
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki. 

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  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  XXXV/202/2013 
(głosowało 15 radnych).

Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Iwanowice.
         Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 
sprawie. Zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  że  w  Iwanowicach  przy  drodze  łączącej  drogę 
powiatową  Iwanowice  –  Pośrednik   z  drogą  gminną  Iwanowice  –  Borek  jest  pobudowany 
budynek  mieszkalny,  właściciel  chce  go  oddać  do  użytku  i  zwrócił  się  o  nadanie  numeru 
porządkowego nieruchomości,  aby tego dokonać należy tę drogę uznać jako ulice i  nadać jej 
nazwę,
       Wobec braku  dalszych   uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXV/203/2013 (głosowało 15 radnych).

Punkt  14 -   Odpowiedzi na interpelacje.  
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  można  dokonać  zmian 
w uchwale w sprawie terminu opłat za śmieci, zorganizowanie zbiórki odpadów plastikowych 
może  pociągnąć za sobą dodatkowa odpłatność,

Punkt 15-   Zapytania, wolne wnioski.  
− Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych na dożynki,
− radny Pan Roman Siciarek – poinformował, że w m. Pośrednik droga z kamienia rozsypuje 
się,
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że trzeba pomyśleć aby w najbliższej przyszłości 
pokryć asfaltem drogi wybudowane z kamienia,

Punkt  16 - Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

o godz.10.45 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


