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

 odbytej w dniu 30 grudnia   2013 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek 
Albrecht, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów 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. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
      2013. 
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania, wolne wnioski.
13. Spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  12.10  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 protokołów 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.
− radny Pan Roman Siciarek – stwierdził, że w protokole z sesji w dniu 15 listopada br. jest 
niepoprawnie zaprotokołowana jego interpelacja – dotyczyła ona drogi w Sobiesękach Drugich,
− radna  Pani  Danuta  Świątek  –  zwróciła  się  o  poprawienie  w  protokole  sesji  z  dnia  15 
listopada br.  w p.  5  w jej  wypowiedzi  jako Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  literówki 
w wierszu 5 zamiast wyrazu „bydła” winien być wyraz „była”
        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  wraz  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.



− Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że 
w okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń Komisji,
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń Komisji,
− Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  ...  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że 
w okresie międzysesyjnym odbyły się trzy  posiedzenia Komisji w dniach 25 listopada br. 2 i 9 
grudnia br. przedmiotem obrad  była sprawa funkcjonowania szkół - odbyło się posiedzenie 
wyjazdowe,  Komisja  dokonała  analizy  wyników  egzaminów końcowych  uczniów  klas  VI 
Szkół  Podstawowych i  klas III  Gimnazjów,,  na ostatnim posiedzeniu Komisja spotkała  się 
z przedstawicielami LZS i SKS, orkiestry dętej OSP w Iwanowicach i kapel folklorystycznych, 
przedstawiciele w/w organizacji wnioskowali o dofinansowanie do ich działalności w 2014 r., 
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
− pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Trzecich o dofinansowanie do zakupu 
samochodu pożarniczego oraz pomoc w zbyciu starego pojazdu,
− pismo mieszkańców m. Mroczki Wielkie w sprawie naprawy drogi i w sprawie oświetlenia,
− pismo sołtysa Kolonii Marchwacz w sprawie naprawy drogi,
− pismo Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o dofinansowanie do zakupu radiowozu,
i  zapoznał  z  jej  treścią.  Rada  Gminy  po  zapoznaniu  się  z  korespondencją  postanowiła  ją 
przekazać wg właściwości Wójtowi,
Punkt 7 - Interpelacje
− radna Pani Jadwiga Strembicka – zapytała czy i kiedy będzie kamień na naprawę drogi 
w m. Tymieniec Jastrząb, częściowo z tej drogi korzystają mieszkańcy Kościan i doprowadzają 
do jej niszczenia,
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej  Kupaj  – stwierdził,  że na pograniczu  m.  Sobiesęki 
Trzecie  i  Pośrednik  jest  pobudowany  płot  prawdopodobnie  w  drodze,  zwrócił  się 
o zainteresowanie się tą sprawą,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  poinformowała,  że  w  m.  Staw  przy  drodze  gminnej 
naprzeciw  posesji  Pana  Rafała  Liberskiego  rosną  pochyłe  akacje  i  zagrażają  budynkowi 
mieszkalnemu, zwróciła się o spowodowanie wycinki tych drzew,
Punkt 8- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
       Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przestawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, 
zwróciła 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  XXXVIX/221/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przestawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, 
zwróciła 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  XXXVIX/222/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt  10  -  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem roku  
budżetowego  2013. 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przestawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, 
zwróciła 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  XXXVIX/223/2013 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 11 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 12 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− Kierownik Referatu Urzędu Gminy Pani Elżbieta Biernat – stwierdziła, że są opóźnienia 



z dostawą kamienia od PKP na naprawy dróg i będzie realizowana w 2014 r., w sprawie płotu 
przy  drodze  w  Sobiesękach  Trzecich  trzeba  zlecić  geodezyjne  wytyczenie  drogi  na  tym 
odcinku,
Punkt  13 - Spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o  godz.13.10  zamknął  oficjalną  część  sesji.  Zebrani  podzielili  się  opłatkiem,  złożyli  sobie 
życzenia Noworoczne.

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


