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

 odbytej w dniu 15 listopada   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 przedostatniej i ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stawie.
7. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
8. Interpelacje.
9. Omówienie sprawy analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r.  dokonanej  przez Urząd 
Skarbowy.
10. Omówienie przedłożonej radnym informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  dla 
nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  oraz  zasad  określenia  tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk              o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Szczytniki.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Ekonomiczno-
Adminstracyjnego Szkół w Szczytnikach i nadania mu statutu.
15. Podjęcie  uchwał:  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  dla  celów  naliczania 
podatku rolnego,   w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości  oraz   w sprawie 
obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
16. Podjecie uchwały w sprawie przedłożenia taryf na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków.
17. Wypracowanie opinii w sprawie  potwierdzenia celowości i dofinansowania zadań w 2014 
r.  ze  środków  z  budżetu  Województwa  Wielkopolskiego   (wyznaczenia  drogi   na 
dofinansowanie ze środków z dawnego FOGR).
18. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  nieruchomości  położonej  w 
Radliczycach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej      w 
Stawie.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Zapytania, wolne wnioski.
22. 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 przedostatniej i ostatniej sesji

    Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie 
przedłożonych  w materiałach na sesję projektów protokołów  z przedostatniej i ostatniej sesji.
− Wójt Pan Marek Albrecht zwrócił się o uszczegółowienie zapisu w protokole z sesji w dniu 
30 sierpnia br. - w p. 6 w miejscu dotyczącym rozpatrzenia pisma OSP w Stawie  w sprawie 
przesunięcia  na  2014  r.  zaplanowanych  w budżecie  środków  na  rozbudowę  strażnicy  OSP 
w Stawie.  Zapis o rozpatrzeniu pisma powinien brzmieć „Rada Gminy wniosek OSP w Stawie 
w sprawie przesunięcia na 2014 r. zaplanowanych w budżecie środków na rozbudowę strażnicy 
OSP  w  Stawie   rozpatrzyła  pozytywnie,  nastąpi  przesunięcie  zaplanowanych  w  2013  r. 
środków na ten cel na rok 2014”.
        Wobec braku  dalszych   uwag w sprawie projektu 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.

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 dniu 24  września  2013 r.  odbyło  się    posiedzenie  Komisji, 
przedmiotem obrad była sprawa rozpatrzenia wykonania budżetu za I półrocze br. w dniu 02.10 
br.  przedmiotem  obrad  bydła  analiza  wydatków  na  realizacje  zadań  związanych 
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką uzależnień, na posiedzeniu w dniu 
8.10  br.  Komisja  dokonała  analizy dochodów i  wydatków związanych  z  funkcjonowaniem 
oczyszczalni ścieków i  sieci kanalizacyjnej  – odbiorem ścieków, na posiedzeniu w dniu 15 
i  16.10.  br.  przedmiotem  obrad  posiedzenia  była  sprawa  pozyskiwania  środków 
pozabudżetowych  (środków  z  Uni  Europejskiej,  ,  z  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu),
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, 
że  w okresie międzysesyjnym odbyły się  trzy  posiedzenie Komisji, Komisja zapoznała się 
z  zakresem prac  wykonanych  i  wykonywanych  przez  koparkę  gminną,  omówiono  sprawę 
awaryjności oświetlenia ulicznego, przygotowaniem szkół do realizacji swoich zadań w roku 
szkolnym 2013/14 – wyjazd Komisji w teren do Zespołu Szkół w Iwanowicach, Marchwaczu 
i Stawie, na posiedzeniu Komisji w dniu 22.10 br.  Dyrektor Oddziału BS w Szczytnikach Pani 
Elżbieta Roszczyk zapoznała z produktami Banku, Komisja zapoznała się z projektami uchwał 
podatkowych  oraz  w  sprawie  przedłożenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę 
wypracowała projekt opinii w sprawie wskazania dróg na dofinansowanie z dawnego FOGR, 
− radny Pan Paweł Domagała – Przewodniczący Komisji Zdrowia ... – poinformował, że 
odbyło się dwa  posiedzenia   Komisji, przedmiotem obrad posiedzenia w dniu 30.09. br. była 
sprawa  funkcjonowania  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  oraz 
realizacja  zadań  związanych  z  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  i  profilaktyką 
uzależnień,  na  posiedzeniu  w  dniu  8.11.  br.  Komisja  zaopiniowała  projekty  uchwał 
podatkowych oraz w sprawie przedłużenia taryf na wodę, Komisja dokonała wyjazdu w teren 
na  wizytacje  do  Zespołu  Szkół  w  Szczytnikach  i  Iwanowicach  oraz  do  Biblioteki 
w Iwanowicach,



Punkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stawie.
       Przewodniczący  Rady  powitał  przybyłych  na  sesję  przedstawicieli  Stowarzyszenia 
KoLiber Oddział w Kaliszu. Poinformował, że w miesiącu grudniu 2012 r. do Rady Gminy 
Szczytniki  wpłynęło  pismo Stowarzyszenia  KoLiber  Oddział  w Kaliszu  w sprawie  zmiany 
nazwy ulicy w Stawie. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że w sprawie zmiany nazwy 
ulicy  Karola  Świerczewskiego  w  Stawie  minionej  kadencji  wnioskował  Instytut  Pamięci 
Narodowej, w tej sprawie odbyło się zebranie w Stawie, mieszkańcy Stawu wypowiedzieli się 
przeciwko zmianie nazwy,  bo to dla nich wiązało by się z poniesieniem kosztów wymiany 
dokumentów.  Po  zapoznaniu  się  z  „Listem  otwartym  Stowarzyszenia  KoLiber  oddział 
Kalisz  ...”oraz   z  pismem w sprawie  zmiany  nazwy ulicy  Rada  Gminy  przekazała  je  wg 
właściwości Wójtowi Gminy Szczytniki celem wszczęcia postępowania w tej sprawie. 
        W dniu 1 marca br. w Stawie odbyło się zebranie z mieszkańcami ul. K. Świerczewskiego. 
W dniu 11.03. br.  Wójt zwrócił  się  z pismem do Starosty Kaliskiego w sprawie wszczęcia 
postępowania  zwalniającego  z  opłat  za  wymianę  praw  jazdy  i  dowodów  rejestracyjnych 
z  powodu  zmian  administracyjnych.  Na  dzień  dzisiejszy  jest  opracowany projekt  uchwały 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stawie.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielom stowarzyszenia KoLiber.
− Wiceprezes  Stowarzyszenia  KoLiber  oddział  w  Kaliszu  Pan  Mateusz  Walczak  – 
poinformował,  ze  Stowarzyszenie  jest  koordynatorem  akcji  „Goń  z  pomnika  bolszewika”, 
przypomniał,  że  na  koniec  2011  r.  wystąpiło  z  wnioskiem  do  władz  Gminy  Szczytniki 
o wszczęcie postępowania w sprawie zmiany nazwy ulicy K. Świerczewskiego w m. Staw, 
przypomniał życiorys tej  postaci ruchu komunistycznego, poinformował,  że nazwą tej  ulicy 
zainteresowały się już media bo tej sprawy nie udało się załatwić przez prawie 24 lata wolnej 
Polski po przemianach ustrojowych, zwrócił się do Rady Gminy o dokonanie zmiany nazwy tej 
ulicy,
− Kierownik Referatu Urzędu Gminy Pani Elżbieta Biernat poinformowała, że w związku 
z powyższą sprawą w dniu 1 marca 2013 r. odbyło się w m. Staw zebranie z mieszkańcami ul.  
K. Świerczewskiego w m. Staw, w zebraniu udział wzięło 17 osób, zebrani zostali zapoznani z 
„Listem otwartym ...” oraz biografią K. Świerczewskiego – dotychczasowego patrona ulicy, 
odbyła  się  bardzo  ożywiona  dyskusja,   najważniejszym  argumentem  związanym 
z pozostawieniem dotychczasowej nazwy była sprawa wymiany dokumentów i kosztów z trym 
związanych oraz utrudnienia związane z koniecznością osobistego stawiania się w urzędach 
w sprawie zmiany dokumentów,  zebrani zgłosili wniosek w sprawie wystąpienia Wójta do 
Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z  kosztów wymiany dokumentów w Starostwie (praw 
jazdy),  przedstawiciele  Stowarzyszenia  KoLiber  zadeklarowali  dowóz  mieszkańców  do 
urzędów w sprawie wymiany dokumentów w związku ze zmianą  nazwy ulicy,   za  zmianą 
nazwy ulicy  wypowiedziały  się  3  osoby,  14  osób  było  przeciw.  W dniu  11.03.2013  r.  do 
Starosty Kaliskiego zostało wystosowane pismo o rozważenie możliwości podjęcia przez Radę 
Powiatu  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  z  opłat  za  wymianę  praw  jazdy  i  dowodów 
rejestracyjnych w związku ze zmianą nazwy ulicy. W dniu 23 kwietnia Rada Powiatu powyższy 
wniosek rozpatrzyła pozytywnie podejmując Uchwałę Nr XXXI/318/2013. Poinformowała, że 
został opracowany projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy, zapoznała z 
jego treścią i zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji,
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że Karol Świerczewski to postać negatywna, 
powinno się dokonać zmiany nazwy ulicy, znaleźć środki na pokrycie kosztów mieszkańcom 
Stawu,  pomóc  im  w  utrudnieniach,  minęły  23  lata  od  przemian  ustrojowych  i  nikt 
z przedstawicieli władz wyższych nie robił w tej sprawie i ciężar zmiany nazwy jest zrzucony 
na zwykłych ludzi,



− przedstawiciel  Stowarzyszenia  KoLiber  Pan   Mateusz  Walczak  –  poinformował,  że 
Stowarzyszenie nie posiada środków finansowych  na zwrot kosztów dla mieszkańców Stawu, 
zwróci  się  do  Zarządu  Głównego w tej  sprawie,  poinformował,  że  podtrzymują  deklaracje 
dowozu mieszkańców Stawu do urzędów w sprawie wymiany dokumentów, stwierdził, że starsi 
mieszkańcy Stawu przyzwyczaili się do dotychczasowej nazwy ulicy, odkładanie rozpatrzenia 
tej  sprawy nie  przyniesie  korzyści,  może ją  dalej  komplikować,  Rada Gminy mogła  się  tą 
sprawą zająć w przeszłości, Kalisz większość tych spraw rozwiązał na koszt Skarbu Państwa, 
zaproponował zorganizowanie zbiórki publicznej,
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – poinformował, ze sprawa zmiany nazwy tej 
ulicy była poruszona 7 lat temu, Rada nie dokonała zmiany nazwy, bo mieszkańcy Stawu byli 
przeciw, uszanowano wolę ludzi,
− mieszkaniec  Stawu  –  przedłożył  Przewodniczącemu  Rady  aktualną  listę  23 
mieszkańców Stawu, którzy są przeciw zmianie nazwy ulicy nie z sentymentu do generała, lecz 
z  powodu  kosztów  i  utrudnień,  poinformował,  że  w  związku  ze  zmianą  nazwy  ulicy  on 
musiałby  powiadomić co najmniej 23 instytucje, 
             Wobec braku dalszych uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod  
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Staw. Głosowało 15 radnych, 
za – 1, przeciw – 14. Projekt nie uzyskał większości głosów i nie został uchwalony przez Radę 
Gminy. 
O godz. 10.30 o godz. 10.45 Przewodniczący Rady zarządził przerwę
Punkt 7 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
      Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady,  poinformował, że w sesji nadal 
bierze udział 15 radnych zapewniając quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz 
podejmowanych uchwał,   poinformował,  że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
− pismo Wojewody Wielkopolskiego nr KN-1.4131.1.407.2013.22 z  dnia 18.09.2013 r. 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie o stwierdzenie nieważności 
uchwały nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Szczytniki ze względu na istotne naruszenie prawa – 
zapoznał Radę z jego treścią, 
− pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  25.09.2013  r. 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania odnośnie Uchwały Nr XXXV/200/2003 w sprawie 
zmiany WPF  – zapoznał Radę z jego treścią, 
− pismo  Wojewódzkiego  Sądu  Admin  administracyjnego  w  Poznaniu  dot.  przesłania 
odpisu  prawomocnego  wyroku  z  dnia  22.08.2013  r.  Sygn.  akt.  IV  SA/Po  528/13  dot.  
stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVIII/96/96 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18.06.1996r. 
w sprawie zasad podłączania nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 
zapoznał Radę z jego treścią, 
− pismo  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Poznaniu  dot.  przesłania  odpisu 
prawomocnego wyroku z  dnia  22.08.2013 r.  Sygn.  akt.  IV SA/Po 529/13 dot.  stwierdzenia 
nieważności Uchwały Nr XV/90/2000 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17.03.2000 r. w sprawie 
zmiany  zasad  podłączania  nieruchomości  do  urządzeń  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę.– 
zapoznał Radę z jego treścią, 
− Rozstrzygnięcie  Nadzorcze  Wojewody  Wielkopolskiego  KN-1.  4131.1.407.2013.22 
z  dnia  7.10.2013  r.  orzekające  nieważność  Uchwały  Nr  XXXV/202/2013  Rady  Gminy 
Szczytniki z dnia 30.08.2013 r. ze względu na istotne naruszenie prawa – zapoznał Radę z jego 
treścią, 
− pismo  Starostwa  Powiatowego  w  Kaliszu  nr  OR 1511.6.2013  z  dnia  15.10.2013  r. 
przekazujące  skargę  mieszkanki  m.  Murowaniec  na  działalność  Wójta   –  zapoznał  Radę 
z  treścią  skargi,  Rada  odłożyła  rozpatrzenie  sprawy do  najbliższej  sesji  po  zapoznaniu  się 



z wyjaśnieniami Wójta,

Punkt 8 -  Interpelacje
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poinformowała, że od kilku lat wnioskuje o naprawę 
ulicy polnej, naprawa równiarka nie sprawdza się, droga powinna być utwardzona kamieniem,
− radny Pan Roman Siciarek – poinformował, że w Sobiesękach Trzecich jest odcinek ok. 
600 m drogi nieprzejezdnej do utwardzenia kamieniem,
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że na terenie obiektu po starym ośrodku zdrowia 
w Iwanowicach  pojawił się jakiś rzeczoznawca, jakie jest stanowisko konserwatora zabytków 
w sprawie tego budynku i czy Rada Gminy może optować za rozbiórka,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że w sprawie budynku po starym 
ośrodku zdrowia w Iwanowicach musi być ekspertyza rzeczoznawcy czy nadaje się do remontu 
czy do rozbiórki,
− radny Pan Tadeusz Buchwald – twierdził, że był dostępny kamień z PKP i mieszkańcy 
Stawu mogli z niego skorzystać i przystąpić do naprawy drogi we własnym zakresie  jak robili 
to mieszkańcy innych miejscowości,
− radna Pani  Alicja  Skrzybalska – poinformowała,  że kamienia brakło,  zapisali  się na 
2014 rok,
− radny Pan Paweł Domagała – zwrócił  się o zaproszenie na najbliższą sesję Starostę 
Kaliskiego  i  radnych  powiatowych  w  sprawie  dróg  powiatowych,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem drogi Krowica Zawodnia – Staw,
− radna  Pani  Jadwiga  Strembicka  –  poinformowała,  że  w  Gorzuchach  są  dwa  puste 
budynki,  które  są  własnością  Starostwa,  ulegają  one  dewastacji,  stwarzają  zagrożenie 
bezpieczeństwa,
− Z-ca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  stwierdził,  że  w  sprawie  budynków 
w Gorzuchach należy powiadomić Starostwo, 

Punkt 9 - Omówienie sprawy analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r. dokonanej przez  
Urząd Skarbowy.

Przewodniczący Rady poinformował, że Urząd Skarbowy dokonał analizy oświadczeń 
majątkowych,  do  oświadczeń majątkowych niektórych radnych są  zgłoszone uwagi,  każdy 
radny w materiałach na sesje  otrzymał wyciąg z pisma US, zwrócił się odpowiedź na uwagi 
zgłoszone przez US.
Punkt 10 - Omówienie przedłożonej radnym informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  
półrocze 2013 r.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  radni  otrzymali  informacje  o  przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., zwrócił się o zgłaszanie uwag i zapytań.

Rada nie zgłosiła uwag.
Punkt  11 - 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  XXXVII/205/2013 
(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  XXXVII/206/2013 
(głosowało 15 radnych).



Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych dla  
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad określenia tygodniowego  
obowiązkowego  wymiaru  godzin  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  dla  
nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  
o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  w  szkołach  i  przedszkolach  dla  
których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.

Z-ca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  omówił  projekt  uchwały  w powyższej  sprawie 
i 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 
XXXVII/207/2013 (głosowało 15 radnych).
Punkt  14  -  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przekształcenia  Zespołu  
Ekonomiczno-Adminstracyjnego Szkół w Szczytnikach i nadania mu statutu.

Wójt Pan Marek Albrecht omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,  i 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 
XXXVII/208/2013 (głosowało 15 radnych).
Punkt  15  -  Podjęcie  uchwał:  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  dla  celów  
naliczania podatku rolnego,  w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości oraz  
w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.

Wójt Pan Marek Albrecht omówił projekt uchwały w  sprawie  obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów naliczania podatku rolnego,  i 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  XXXVII/209/2013 
(głosowało 15 radnych).

Wójt Pan Marek Albrecht omówił projekt uchwały w  sprawie  obniżenia stawek podatku 
od nieruchomości i 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  XXXVII/210/2013 
(głosowało 15 radnych).

Wójt Pan Marek Albrecht omówił projekt uchwały w  sprawie  obniżenia stawek podatku 
od środków transportowych i 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  XXXVII/211/2013 
(głosowało 15 radnych).

Punkt  16  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  taryf  na  zaopatrzenie  w  wodę  
i odprowadzanie ścieków.

Wójt Pan Marek Albrecht zgłosił wniosek w sprawie przedłużenia taryf na zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków, omówił projekt uchwały w  powyższej sprawie  i zwrócił się 
o zgłaszanie uwag i propozycji.
- radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, ze sprawa przedłużenia taryf była omawiana 
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa …, glosami 4 – za i  2 – przeciw Komisja wnioskowała 
o podwyższenie cen, 

Wobec  braku  dalszych   uwag  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w wyniku którego Rada  podjęła  Uchwałę Nr XXXVII/212/2013 
(głosowało 15 radnych, za – 14, wstrzymało się - 1).
Punkt 17 - Wypracowanie opinii w sprawie  potwierdzenia celowości i dofinansowania zadań  
w 2014  r.  ze  środków z  budżetu  Województwa  Wielkopolskiego   (wyznaczenia  drogi   na  
dofinansowanie ze środków z dawnego FOGR).

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  opinii,  jako  trzecia  drogę  zaproponował 
wpisać drogę Borek – Iwanowice,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej 
sprawie.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  opinii,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  wydała   opinię  w  sprawie 



potwierdzenia  celowości  i  dofinansowania  zadań  w  2014  r.  ze  środków  z  budżetu 
Województwa  Wielkopolskiego   (wyznaczenia  drogi   na  dofinansowanie  ze  środków 
z dawnego FOGR).(głosowało 15 radnych) w następującym brzmieniu:

OPINIA RADY GMINY SZCZYTNIKI

Po zapoznaniu się na sesji  w dniu 15 listopada 2013 r.   z wnioskiem Wójta Gminy 
Szczytniki  w sprawie  potwierdzenia  celowości  realizacji  i  dofinansowania  zadań z  budżetu 
Województwa Wielkopolskiego (dawny FOGR)  w 2014 r. polegających na :

− Przebudowie  drogi  gminnej  Radliczyce  -  Trzęsów  (obręb  ewidencyjny  Kolonia 
Marchwacz) 
dz. nr ew. 170, 184 (obręb ewidencyjny Kolonia Marchwacz) 
dz. nr ew. 26, 51 (obręb ewidencyjny Radliczyce)

− Przebudowie drogi gminnej Kobylarka (obręb ewidencyjny Szczytniki) – Staw
dz. nr ew. 276/1 (obręb ewidencyjny Szczytniki) 
dz. nr ew. 345 (obręb ewidencyjny Staw)

− Przebudowie drogi gminnej Iwanowice - Borek
dz. nr ew. 1007 (obręb ewidencyjny Iwanowice) 
dz. nr ew. 288 (obręb ewidencyjny Borek)

Rada Gminy Szczytniki w obecności 15 radnych jednogłośnie  pozytywnie opiniuje wniosek.

Punkt  18  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
położonej w Radliczycach.

Wójt  Pan  Marek  Albrecht  omówił  projekt  uchwały  w  powyższej   sprawie, 
poinformował, że jest to działka niezabudowana  bez drogi dojazdowej, w projekcie uchwały 
jest błąd pisarski odnośnie zabudowy,  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  XXXVII/213/2013 
(głosowało 15 radnych).

Punkt  19  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
położonej w Stawie.
Wójt Pan Marek Albrecht omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie,  poinformował, że 
jest to działka nie zabudowana bez drogi dojazdowej, w projekcie uchwały jest błąd pisarski 
odnośnie zabudowy, zwrócił się   o zgłaszanie uwag i propozycji.
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  zapytała,  dlaczego  ta  działka  jest  przeznaczana  na 
sprzedaż,  dotychczas  wszystkie  sprzedaże  w  Stawie  to  tzw.  „sprzedaże  nieszczęśliwe”, 
nieruchomości nie są zagospodarowane przez nabywców,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził, że nie jest zasadne aby ta działka 
była w zasobach gminy, jest to działka atrakcyjna i może osiągnąć wysoką cenę,
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  stwierdził,  że  uważa,  że  ta  działka  powinna  zostać 
w zasobach gminy np. na zamianę na poszerzenie cmentarza w Stawie,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w wyniku którego Rada  podjęła  Uchwałę Nr XXXVII/213/2013 
(głosowało 15 radnych, za – 8, przeciw - 7).
Punkt  20 -   Odpowiedzi na interpelacje.  
- udzielono w p. 8
Punkt 21-   Zapytania, wolne wnioski.  
− radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  podziękował,  za  poparcie  jego  wniosku  w  sprawie 
odnowienia grobowca dziedzica ze Szczytnik Sęp- Sarzyńskiego na cmentarzu w Iwanowicach, 
poinformował,  że  do  sieci  kanalizacyjnej  jeszcze  są  zrzucane  ścieki  z  szamb,  zwrócił  się 
o  spowodowanie podłączenia wszystkich nieruchomości  do sieci  kanalizacyjnej,  a  odnośnie 
drogi  dojazdowej do posesji  Pana Pawlaka w Iwanowicach to najkrótszy dojazd to miejsce 



między apteką a Ośrodkiem Zdrowia,
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdził,  że  grobowiec  dziedzica  ze  Szczytnik  jest  ładnie 
odnowiony,  w  pobliżu  do  odnowy  jest  grobowiec  dziedzica  z  Iwanowic,  zwrócił  się 
o  rozpatrzenie  sprawy zorganizowania  podjazdu karetki  pod windę w Ośrodku Zdrowia  w 
Iwanowicach,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – zaproponował zorganizowanie kwesty na odnowę 
grobowca dziedzica z Iwanowic,
− radny Pan Bogumił Jankowski – zwrócił się o umożliwienie umieszczenia na stronie www 
gminy ogłoszenia o organizacji kursu dla kombajnistów,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  poinformowała,  ze  po  Święcie  Zmarłych  pojawił  się 
problem ze śmieciami na cmentarzach, czy gmina może w tym pomów,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że Gmina nie pobiera od Parafii opłat 
za śmieci, cmentarze przynależą do Parafii,
− Przewodniczy Rady poinformował,  że planuje się zorganizowanie wycieczki na Ukrainę, 
zwrócił się do radnych o zapisywanie się,

Punkt  22 - Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

o godz.11.55 zamknął obrady. 

Protokołował:
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Mirosław Kowalski


