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

 odbytej w dniu 20 września  2013 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 13 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan  Marek 
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch.

Nieobecny usprawiedliwiony: Przewodniczy Rady Pan Andrzej Kupaj, radny Pan Maciej 
Ziółkowski.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
5. Zapytania, wolne wnioski.
6. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia Sesji o godz. 9.10 dokonał Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Szczytniki 
Pan Kazimierz Bączyk   i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13, 
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz 
podejmowanych  uchwał.  Poinformował,  że  sesja  jest  zwołana  na  wniosek  Wójta  Gminy 
Szczytniki. W związku z wyjazdem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Kupaja oraz 
niemożliwością  zwołania  sesji  on  jako I  Zastępca  Przewodniczącego  Rady na  wniosek Wójta 
Gminy  Szczytniki  zwołał  sesje  na  dzień  dzisiejszy  i  będzie  ją  prowadził  w  zastępstwie 
Przewodniczącego Rady.

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Prowadzący obrady Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Kazimierz Bączyk poinformował 

o zgłoszeniu  przez  Pana Wójta   wniosku o zdjęcie  z  porządku obrad p 5 „Podjęcie  uchwały 
w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej” i oznaczenie pozostałych kolejno.  Wprowadzone 
w p. 4 zmiany budżetowe nie będą skutkowały koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
WPF.  Następnie  zwrócił  się  o  zgłaszanie   jeszcze  innych  ewentualnych  uwag  i  wniosków 
w sprawie porządku obrad.  Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. W głosowaniu jawnym  Rada Gminy jednogłośnie 
przyjęła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad i  jednogłosnie  uchwaliła porządek obrad. 
Prowadzący  obrady  poinformował,  że  sesja  będzie  przebiegać   wg  porządku  dziennego 
w brzmieniu   jak wyżej. (głosowało 13 radnych)

Punkt 3 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
      Prowadzący  Obrady  Zastępca  Przewodniczącego  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,

Punkt  4 - 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 prowadzący obrady Zastępca Przewodniczącego Rady poddał  pod 
głosowanie  projekt  przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła 
Uchwałę Nr XXXVI/204/2013 (głosowało 13 radnych).

Punkt 5-   Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Piotr  Zimny – stwierdził,  że boiska udało się wykonać taniej  niż planowano na 
wstępie, stwierdził, że w Iwanowicach  przy boisku brakuje siatki tzw. łapacza piłek, piłki dalej 
mogą wpadać do sąsiedniego sadu, zapytał jaki  byłby koszt zamontowania tej siatki,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że na siatkę trzeba będzie wydać ok. 3,5 tys. zł,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – stwierdził,  że tzw. łapacze piłek – siatki przy boiskach są 
potrzebne, następnie poinformował, że droga koło szkoły w Stawie w kierunku pół jest w bardzo 
złym  stanie,  po  opadach  deszczu  staje  się  nieprzejezdna,  zbliża  się  jesień  i  zima  i  ludzie 
mieszkający  przy  tej  drodze  spotkają  się  z  utrudnieniami,  zwrócił  się  o  spowodowanie 
uporządkowania  skarp  i  otoczenia  stawu w Kościanach,  minęły  3  lata  i  nie  przystąpiono  do 
rozwiązania tego problemu,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że w najbliższym czasie  rozpocznie się naprawa 
drogi o której mówił Pan Ostrowski, prawdopodobnie będzie kamień z PKP – sprawa się odciąga,, 
a gdyby go nie było to trzeba będzie naprawić „pospółką”, w innych miejscowościach mieszkańcy 
podobne drogi naprawiali systemem gospodarczym,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – stwierdził, że naprawa dróg przez mieszkańców we wlanym 
zakresie  uzależniona  jest  od  posiadania  sprawnych  środków  transportowych  i  zasobności 
finansowej mieszkańców,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  ze  sprawa  uporządkowania 
otoczenia  stawu  w  Kościanach  odciąga  się  w  czasie,  bo  ta  nieruchomość  jest  własnością 
wspólnoty i nie można jej skomunalizować, koszty oczyszczenia stawu będą duże,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poinformowała,  że w Stawie przy drodze powiatowej  jest 
spróchniała lipa i trzeba ja usunąć,
− radny  Pan  Paweł  Domagała-  stwierdził,  że  nie  widać  jest  zaangażowania  mieszkańców 
Kościan w sprawę uporządkowania otoczenia stawu, ten stawek można oczyścić, do wynajemca 
jest koparka u Pana S. Błaszkowiaka,

Punkt  6 - Zakończenie sesji.
W  związku  z  omówieniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad  prowadzący  obrady 

Zastępca Przewodniczącego  Rady    o godz.9.50 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


