
P R O T O K Ó Ł    Nr  XL/2014
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 27 stycznia    2014 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek 
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, 
radca  prawny  Pani  Maria  Marciniak.  Nieobecny  usprawiedliwiony  radny  Pan  Grzegorz 
Ostrowski.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjecie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia  Jana Pawła II.
6. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
8. Interpelacje
9. Wydanie  opinii  w  sprawie   ustanowienie  drogi  koniecznej  przy   Ośrodku  Zdrowia 
w Iwanowicach
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej 
podmiotom  nie  zaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych  i  nie  działającym  w  celu 
osiągnięcia  zysku,  na  cele  publiczne  związane  z  realizacja  zadań  gminy  ,  sposobu  ich 
rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
14. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
15. Podjęcie  uchwały  w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
16. Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia  zasad  zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
17. Podjecie  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie 
realizacji  projektu  pn.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  Powiatu 
Kaliskiego oraz gmin : Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w m. Szczytniki.
19. Odpowiedzi na interpelacje. 
20. Zapytania, wolne wnioski.
21. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  11.10  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 poinformował, że na sesję przybyła delegacja z 

Zespołu  Szkół  w  Marchwaczu  z  ks.  proboszczem  z  Rajska  w  sprawie  nadania  imienia 



Gimnazjum i  poinformował,  że  w związku z  tym proponuje  zmienić  przedłożony porządek 
obrad w następujący sposób: po p. 4 rozpatrzyć p. 16, z porządku obrad wycofać p. 17, w p. 18 
rozparzyć  sprawę  wydzierżawienia  nieruchomości  położonej  w  m.  Szczytniki,  pozostałe 
oznaczyć kolejno, .zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie porządku obrad. Wobec 
braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, w wyniku 
którego  jednogłośnie  został  on  przyjęty  przez  Radę  (za  głosowało  14  radnych),  następnie 
poinformował, że sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego w 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  14  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 -    Podjecie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia  Jana   
Pawła II.
      Przewodniczący  Rady  Gminy  zapoznał  Radę  z  treścią  wniosku  w  sprawie  nadania 
Gimnazjum w Marchwaczu imienia Jana Pawła II, poinformował, że minionej kadencji wniosek 
w  tej  sprawie  był  rozpatrzony  odmownie  nie  ze  względu  na  postać  patrona  lecz  sytuację 
demograficzną i  zbliżające się zmiany w systemie oświaty,  na dzień dzisiejszy sytuacja  jest 
jasna, w Marchwaczu w ramach Zespołu Szkół funkcjonuje Gimnazjum i społeczność tej szkoły 
wnioskuje  o  nadanie  imienia  Jana  Pawła  II,  udzielił  głosu  przedstawicielom  społeczności 
Gimnazjum w Marchwaczu,
− Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu – Pani Honorata Szymańska – zwróciła się do 
Rady Gminy o poparcie starań społeczności szkoły i podjecie uchwały o nadaniu Gimnazjum 
w Marchwaczu imienia Jana Pawła II,
− przedstawicielka  Rady  Rodziców  oraz  przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego 
zwrócili się o poparcie wniosku i pozytywne rozpatrzenie sprawy,
− radna Pani Danuta Świątek – stwierdziła, że wybór patrona jest bardzo trafny i zasadny, 
zwróciła się do Rady o podjęcie uchwały w powyższej sprawie,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XL/224/2014 (głosowało 14 radnych).

W imieniu całej  społeczności Gimnazjum w Marchwaczu Dyrektor Zespołu Szkół w 
Marchwaczu  podziękowała  Radzie  Gminy  za  pozytywne  rozpatrzenie  sprawy  i  nadanie 
Gimnazjum w Marchwaczu imienia Jana Pawła II.
Punkt  6  -  Informacja  przewodniczących  Komisji  Rady  o  pracach  komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.
− Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że 
w okresie międzysesyjnym odbyło się  jedno posiedzenie  Komisji, przedmiotem obrad było 
opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2014 r,
− Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa  ...  radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  – 
poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  odbyło  się  jedno   posiedzenie  Komisji, 
przedmiotem  obrad  była  sprawa  zaopiniowania  projektu  budżetu  na  2014  r,  opracowanie 
projektu planu pracy na 2014 r., 
− Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  ...  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że 
w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno   posiedzenie Komisji, . przedmiotem obrad  była 
sprawa zaopiniowania projektu budżetu na 2014 r, opracowanie projektu planu pracy na 2014 r. 
Punkt 7 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 



− pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  nr  WA  -0903/186/3/2014  z  dnia 
3 stycznia 2014 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do 
Uchwały Nr XXXVIII/215/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – Rada przyjęła do wiadomości,
− pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/43/2013 z dnia 10 stycznia 
2014 r. wystąpienie pokontrolne - Rada przyjęła do wiadomości,
− pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biura Powiatowego w Kaliszu informujące o szkoleniu 
z zakresu szacowania szkód łowieckich – Rada poleciła przekazać Przewodniczącemu Komisji 
Rolnictwa,
− pismo  mieszkańców  m.  Sobiesęki  Pierwsze  w  sprawie  uwzględnienia  w  planach 
inwestycyjnych  instalacji  lamp  ulicznych,  budowy  chodnika  –  Rada  postanowiła  przekazać 
pismo wg kompetencji Panu Wójtowi,
− pismo mieszkańców m. Radliczyce  w sprawie naprawy i utwardzenia części drogi nr 155  – 
Rada postanowiła przekazać pismo wg kompetencji Panu Wójtowi,
Punkt 8 - Interpelacje
− radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, że źle wywiązał się ze swoich powinności 
usługodawca świadczący usługę polegającą na posypaniu piaskiem oblodzonych dróg, przez m. 
Joanka przejechał w stronę Główczyna i nie posypywał, po jego przejeździe droga nadal była 
oblodzona, takie postępowanie zagrażało bezpieczeństwu dowożonych dzieci do szkoły,
− radna Pani Danuta Światek – poinformowała, że w m. Marchwacz droga powiatowa tez nie 
była posypywana,
− radny Pan Paweł Domagała – poinformował, że mieszkańcy m. Krowica Pusta sami posypali 
oblodzona  drogę aby była przejezdna,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poinformowała, że plac w Stawie był oblodzony, Starostwo 
nie wywiązało się z jego zimowego utrzymania, zwróciła się o poinformowanie mieszkańców 
Gminy o podziale dróg na gminne i powiatowe oraz poinformowanie kto jest odpowiedzialny 
za ich utrzymanie, 
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  że  mieszkańcy  Gminy  nie  znają  radnych 
powiatowych,  w  sprawach  utrzymania  i  stanu  dróg  powiatowych  powinni  interweniować 
u nich,
− Wójta  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  do  zlikwidowania  oblodzenia  dróg  po 
których dowożone są dzieci została najęta firma, nie wiedział, że nie wszędzie było skutecznie 
posypywane, poinformował, że  sprawę utrzymania placu w Stawie należy zgłosić radnemu do 
Rady Powiatu Panu Stanisławowi Błaszkowiakowi, poinformował, że w najbliższej „gazetce” 
ukaże się informacja o podziale dróg na gminne i powiatowe,
Wobec braku dalszych zapytań,  interpelacji  Przewodniczący Rady  o  godz.  12.15 zarządził 
przerwę. Po przerwie o godz. 12.25 obrady wznowił Przewodniczący rady Pan Andrzej Kupaj, 
poinformował,  ze  w sesji  bierze  udział  14 radnych i  postanowił  przystąpić  do rozpatrzenia 
kolejnego punktu porządku obrad. 
Punkt 9 -    Wydanie opinii w sprawie  ustanowienie drogi koniecznej przy  Ośrodku Zdrowia   
w Iwanowicach
− radca prawny Pani Maria Marciniak – poinformowała, że w m. Iwanowice doszło do sporu 
sąsiedzkiego w sprawie ustanowienia drogi  koniecznej,  sprawa jest  rozpatrywana na drodze 
sadowej, po apelacji sprawa ponownie wróciła do sadu I instancji i Gmina stała się uczestnikiem 
postępowania w tej sprawie, biegły  Pani Lucyna Bartkowiak w opinii z dnia 3 stycznia 2012 r. 
zaproponowała  między  innymi  ustanowienie  drogi  koniecznej  dla  nieruchomości  Państwa 
Kuczmów z Iwanowic przy budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach, która będzie przebiegać 
pod oknami gabinetów lekarskich oraz koło parkingu dla pacjentów i pracowników Ośrodka 
Zdrowia, poinformowała, że w/w propozycja jest niekorzystna dla Gminy i zwróciła się do Rady 
o negatywne jej zaopiniowanie. Przedstawiła projekt opinii i zwróciła się o zgłaszanie uwag 
i propozycji. 

− radna Pani Alicja Skrzybalska – zapytała gdzie mają dojazd do nieruchomości Państwo 
Kuczma,



− Pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  że  dojazd  do  tej  nieruchomości  był  przez 
nieruchomość  sąsiednią,  w  przeszłości  obie  w/w  nieruchomości  były  własnością 
Państwową oddana w administracje Poczcie Polskiej i Milicji Obywatelskiej, Państwo 
Kuczma swoją nieruchomość nabyli po Milicji Obywatelskiej i korzystali z przejazdu 
przez  nieruchomość  administrowana  przez  Pocztę  Polską,  nieruchomość  po  Poczcie 
Polskiej nabyli Państwo Nielaba bez obciążenia służebnością drogi koniecznej na rzecz 
sąsiadów i doszło do sporu, zw związku z tym, że przedstawiona propozycja biegłego 
w  sprawie  ustanowienia  drogi  koniecznej  jest  niekorzystna  dla  Gminy  zwrócił  się 
o  rozpatrzenie  innej  propozycji  ustanowienia  drogi  koniecznej,  zaproponował 
rozpatrzenie  propozycji  ustanowienia  drogi  między  budynkiem  Ośrodka  Zdrowia 
a Apteką, 

− radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  stwierdził,  że  podczas  omawiania  sprawy nadania 
Gimnazjum  w  Marchwaczu  imienia  Jana  Pawła  II  mówiono  o  potrzebie  dalej 
„dostrzegania  człowieka  przez  człowieka”  i  w  związku  z  tym  zwrócił  się 
o wypracowanie innej propozycji ustanowienia drogi koniecznej takiej aby nie naruszała, 
lecz pogodziła interesy spornych stron,

− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdziła,  że  przyjecie  przez  Radę  Gminy  projektu 
przedstawionej opinii wskaże, że droga konieczna ma być ustanowiona na nieruchomości 
Państwa  Nielabów,  stwierdził,  że  biegły  nie  na  etapie  przygotowania  opinii  nie 
zaczerpnął  informacji  i  nie  zapoznał  się  ze  stanowiskiem  Gminy,  czy  Samorządu 
Mieszkańców wsi Iwanowice  w tej sprawie,

− radca Prawny Pani Marciniak – poinformowała, że w momencie opracowywania opinii 
przez biegłego Gmina nie była uczestnikiem  postępowania w tej sprawie,
Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  Rady  o  zajęcie 

stanowiska w /w sprawie i  poddał  pod głosowanie projekt  przedmiotowej  opinii,  w wyniku 
którego Rada jednogłośnie (głosowało 14 radnych)  wydała opinię negatywną, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji  
celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu  
osiągnięcia  zysku,  na  cele  publiczne  związane  z  realizacja  zadań  gminy  ,  sposobu  ich  
rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  ze  procedura  udzielania  dotacji  jest 
przejrzysta usprawni to funkcjonowanie organizacji społecznych działających na terenie 
Gminy,

     Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada  podjęła Uchwałę Nr XL/225/2014 (głosowało 
14 radnych, za 9, przeciw - 5).
Punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

  Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, że wszyscy radni są w posiadaniu 
projektu budżetu gminy na 2014 r. sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rady, omówiono 
projekt budżetu,  są wypracowane opinie.
− Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt zmian do przedłożonego Radzie 
projektu budżetu na 2014 r., zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji,
− radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że trzeci rok zwraca się o zaplanowanie zakupu 
agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatniania Wody w Iwanowicach – wydatku w kwocie ok. 
25 – 30 tys.  zł.,  jako źródło pokrycia tego wydatku wskazał dochód jaki może wpłynąć do 
budżetu  gminy  od  prywatnego  właściciela  nieruchomości  położonej  w  Szczytnikach  za 
opracowanie  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  zakup  agregatu  prądotwórczego  jest 
uzasadniony, planowanie jego zakupu trwa już trzy lata, SUW w Iwanowicach obsługuje duży 
rejon, jest wielu odbiorców wody, 
− radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził,  że  deklaracja  Pana wójta  w sprawie zakupu 
kolejnego agregatu prądotwórczego powinna być zaprotokołowana



− Wójta Pan Marek Albrecht – poinformował, ze do awaryjnego zasilania Stacji Uzdatniania 
Wody są dwa agregaty prądotwórcze (w Radliczycach i Szczytnikach), planuje zakup kolejnego 
agregatu,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – stwierdziła, że każda Stacja Uzdatniania Wody powinna 
być wyposażona w agregat  prądotwórczy,  zwróciła  się  o wydzielenie  5 tys.  zł  dla  orkiestry 
w Stawie, 

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  przedstawił  uchwałę  Składu 
Orzekającego RIO nr SO – 0952/II/59/2/Ka/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o  
projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi,  oraz uchwałę  Składu Orzekającego RIO nr SO – 0951/77/D/2/Ka/2013 z dnia 
19 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu roku 2014 
przez Gminę Szczytniki  następnie poddał pod pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały 
ze  zmianami  w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XL /  226 /  2014 
(głosowało 14 radnych).
Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
       Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przestawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, 
zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej sprawie.
- Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę z treścią Uchwały Nr SO-0952/II/59/2/Ka/2013 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2013 r. 
w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2014 
-2020.

   Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/227/2014 (głosowało 
14 radnych).
Punkt 13 - Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch poinformowała, iż Rada Gminy podjęła już uchwałę 
w  tej  sprawie  na  sesji  w  dniu  29  listopada  2013  roku.  Jednakże  uchwałą  Nr  1/22/2014 
Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  8  stycznia  2014  roku 
stwierdziło nieważność tej uchwały z powodu naruszenia przepisów prawa. Nie uwzględniono 
przychodów z pożyczki, ani jej spłat w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.  Obecnie 
w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano inwestycję na którą to zamierza się zaciągnąć 
planowaną  pożyczkę  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w  Warszawie.  Powyższe  znajduje  również  odzwierciedlenie  w  Wieloletniej  Prognozie 
Finansowej  Gminy Szczytniki  na  lata  2014  –  2023  oraz  przedsięwzięciach.  Stąd  ponowne 
podjęcie przedmiotowej  uchwały jest uzasadnione.

  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie, oraz   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 XL/228/2014 (głosowało 
14 radnych).
Punkt 14 - Podjęcie uchwały w sprawie    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w   
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  są  w  posiadaniu  projektu  przedmiotowej 
uchwały – otrzymali go w materiałach na sesję, 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 
XL/229/2014 (głosowało 14 radnych).
Punkt  15  -  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego   
uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  
świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  
dożywiania” na lata 2014-2020. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  są  w  posiadaniu  projektu  przedmiotowej 



uchwały – otrzymali go w materiałach na sesję, 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 
XL/230/2014 (głosowało 14 radnych).
Punkt  16  -  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie   
dożywiania  w  formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w  
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  są  w  posiadaniu  projektu  przedmiotowej 
uchwały – otrzymali go w materiałach na sesję, 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 
XL/231/2014 (głosowało 14 radnych).
Punkt  17  -  Podjecie  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia   
w  sprawie  realizacji  projektu  pn.  „Termomodernizacja  budynków użyteczności  publicznej  
Powiatu Kaliskiego oraz gmin : Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” 

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  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 
XL/232/2014 (głosowało 14 radnych).

Punkt  18  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości  położonej  w  m.  
Szczytniki.

Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  od  Pana  Fidlera  -  dotychczasowego 
dzierżawcy  działki  gminnej  nr   204/10  o  pow.  150  m2 wpłynął  wniosek  o  dalsze 
wydzierżawienie tej nieruchomości, w związku z dotychczasowym nieustaleniem przez Radę 
Gminy zasad nabywania, zbywania oraz wydzierżawiania nieruchomości gminnych zwrócił się 
o wyrażenie zgody na wydzierżawienie tej nieruchomości, poinformował, że z tego tytułu do 
Gminy za 2013 r.  wpłynęła kwota 4625 zł, przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 
zwrócił się do Rady o  zgłaszanie uwag i propozycji,
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – poinformował, że dwa lata temu poruszał sprawę zmiany 
lokalizacji  sklepu na działce o której mowa wyżej, działka jest tak wydzielona, że ogranicza 
wjazd  na  posesję  na  której  on  zamieszkuje,  nie  składał  ponownego  wniosku  o  zmianę 
lokalizacji,  bo uważał,  że  wniosek zgłoszony podczas rozpatrywania sprawy dwa lata temu 
zostanie rozpatrzony pozytywnie,
− Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że nie widzi zasadności zmiany lokalizacji sklepu, 
zgodnie ze stanem faktycznym na dzień dzisiejszy nie ma problemu z dojazdem do sklepu oraz 
z wjazdem na posesje, sklep stanowi konkurencję dla innych sklepów i jest to korzystne dla 
klientów,
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – stwierdził, że jego wypowiedź nie zmierza do likwidacji 
sklepu,  ale  jest  okazja  uregulowania  prawnego zaistniałej  skomplikowanej  sytuacji  prawnej 
związanej z utrudnieniami wynikającymi z sąsiedztwa z działką na której jest zlokalizowany 
sklep,
       Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący Rady poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada   podjęła  Uchwałę  Nr  XL/233/2014 
(głosowało 14 radnych, za – 12, wstrzymało się - 2).
Punkt 19 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 8
Punkt 20 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− Przewodniczący Rady stwierdził, ze na poprzedniej sesji było przedstawione pismo Komendy 
Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  o  dofinansowanie  do  zakupu  radiowozu,  zwrócił  się 
o wypowiedzenie się w tej sprawie w formie głosowania, zapytał „kto jest za dofinansowaniem 



do zakupu radiowozu” - wynik głosowania: za – 1, przeciw – 12, wstrzymało się – 1.
-  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  podziękował  Radzie  za   uchwalenie  budżetu  i  planu 
inwestycyjnego, za dobrą dotychczasową współpracę,  stwierdził, że chciałby aby ta współpraca 
trwała nadal,
Punkt  21 – Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz.13.30 zamknął sesję. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


