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

 odbytej w dniu 28 lutego   2014 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, 
radca prawny Pani Maria Marciniak. 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
6. Interpelacje
7. Uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2014 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Szczytniki oraz określenie granic ich obwodów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2014 roku.
11.Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  gminnego programu profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy 
w rodzinie na lata 2014-2016
13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w  Szczytnikach  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji 
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997r.  – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 
z późn. zm.)
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Zapytania, wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  9.00  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 jest jeszcze do rozpatrzenia 

sprawa  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do 
załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej  dotyczących 
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. 
– Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) i zaproponował ją 
rozpatrzyć po p. 12, a pozostałe oznaczyć kolejno. Zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji 
w sprawie porządku obrad.. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
porządek  obrad  ze  zgłoszona  zmiana,   w  wyniku  którego  rada  ustaliła  porządek  obrad 
w brzmieniu jak wyżej.
Punkt 3 - 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  4  -  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 Rewizyjnej.
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno  posiedzenie Komisji, w posiedzeniu wziął udział 
Z-ca  Komendanta  KM  Policji  w  Kaliszu  i  zwrócił  się  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy 
dofinansowania do zakupu radiowozu w wysokości 9 tys zł – Komisja wniosek zaopiniowała 
pozytywnie,  na posiedzeniu omówiono sprawę zalania  wodą pomieszczeń w Zespole Szkół 
w Szczytnikach  oraz  odwołania  niektórych kursów autobusów przez  PKS w Kaliszu,  Pan 
Ostrowski poinformował, że wziął udział w szkoleniu zorganizowanym w Starostwie w sprawie 
szkód łowieckich,
− Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  ...  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że 
w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno   posiedzenie Komisji, w posiedzeniu wziął udział 
Z-ca  Komendanta  KM  Policji  w  Kaliszu  i  zwrócił  się  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy 
dofinansowania do zakupu radiowozu w wysokości 9 tys zł – Komisja wniosek zaopiniowała 
pozytywnie, następnie Komisja wyjechała w teren do szkół w Pośredniku, Sobiesękach Drugich 
oraz do Przedszkola w Iwanowicach,
Punkt 5 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
− pismo mieszkańców Szczytnik  w sprawie  budowy drogi  –  Przewodniczący Rady udzielił 
głosu przybyłym na sesje mieszkańcom Szczytnik w powyższej sprawie,
− Pani  Barbara  Adamiak – poinformowała,  że  droga  jest  w bardzo złym stanie,  trudno nią 
przejechać,  droga  jest  niszczona  przez  użytkowników  pól,  trzy  razy  w  tygodniu  tą  drogą 
dojeżdża  karetka  pogotowia  na  dializy  do  jednego  z  mieszkańców,  w  imieniu  wszystkich 
użytkowników tej  drogi  zwróciła  się  o  podjęcie  działań zmierzających do naprawy tej  drogi 
i  utwardzenia  jej  asfaltem  oraz  podjęcia  działań  zmierzających  do  pozyskania  środków 
zewnętrznych na naprawę tej drogi, zapytała jaki status ma ta droga, stwierdziła, że po naprawie 
drogi kamieniem powinien być położony asfalt, zapytała czy i kiedy będzie ta droga wytyczona 
geodezyjnie,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że na tę drogę jako drogę lokalną nie 
uda się pozyskać środków z zewnątrz, w przyszłości można wnioskować o środki do Urzędu 
Marszałkowskiego  z  dawnego  funduszu  ochrony  gruntów  rolnych,  na  dzień  dzisiejszy  do 
poprawy stanu tej drogi można wykorzystać gminna koparkę do porównania nawierzchni oraz 
wkład własny robocizny ze strony użytkowników tej drogi,
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – zapytał, czy istnieje możliwość ujęcia naprawy tej 
drogi  w planie inwestycyjnym na ten rok w przypadku pojawienia się oszczędności,
− Z-ca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  trudno  jest  mówić 
o oszczędnościach, bo nie odbyły się przetargi,
− radny Pan Tadeusz Buchwald – stwierdził, że przy dobrej woli mieszkańców można poprawić 
stan tej drogi, przy wykorzystaniu zaangażowania mieszkańców udało się zrobić parking przy 
Przedszkolu  w  Szczytnikach  ma  działce  po  mleczarni,  należy  nawiązać  współpracę 
z użytkownikami drogi dojeżdżającymi nią do pół, oni dysponują ciężkim sprzętem,
− Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że nie można zrobić wszystkiego od razu, w ciągu 
ostatnich  3  lat  wybudowano  prawie  20  km  dróg,  w  tym  roku  jest  mało  prawdopodobne 
rozpoczęcie naprawy tej drogi,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – stwierdziła, że przy tej drodze jest 6 posesji, mieszka tam 
mało ludzi,  do naprawy potrzebny jest  ciężki  i  sprawny sprzęt,  należy nawiązać współpracę 



z innymi użytkownikami tej drogi, którzy dojeżdżają nią do pól, zapisać się na koparkę gminną, 
okopać drogę rowami, przygotować do utwardzenia kamieniem,
− Pani Barbara Adamiak – zapytała jak będzie wyglądać sprawa wytyczenia tej drogi, bo po 
każdej stronie są inni właściciele,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że koszt wytyczenia tej drogi wyniesie 
ok. 1500 zł i wytyczenia dokonuje się głownie w przypadku gdy jest planowane jej utwardzenie , 

Po omówieniu sprawy budowy drogi Przewodniczący Rady zapoznał z dalszą korespondencją do 
Rady i przedstawił:
− pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  Nr  WA-0903/186/7/2014  z  dnia  14 
lutego  2014  r.  zawiadamiające  o  wszczęciu  postępowania  w  odniesieniu  do  Uchwały  Nr 
XL/227/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia WPF na 
lata 2014 – 2023 z powodu naruszenia prawa – Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
− pismo  Wojewody  Wielkopolskiego  Nr  KN-I.4131.57.2014.22  z  dnia  18  lutego  2014  r. 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie o stwierdzenie nieważności 
Uchwały  Nr  XL/229/2014  Rady  Gminy  Szczytniki  z  dnia  27  stycznia  2014  r.  w  sprawie 
ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  gminie 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ze względu na istotne naruszenie prawa - Rada 
Gminy przyjęła do wiadomości,
− pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-1.4131.1.157.2014.22 z  dnia 24 lutego 2014 r. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające nieważność paragraf 3 Uchwały Nr XL/229/2014 Rady 
Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminie w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 
ze względu na istotne naruszenie prawa - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
− pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Redakcji Dziennika Urzędowego z dnia 25 
lutego 2014 r. odmowa publikacji  Uchwały Nr XL/229/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 
stycznia  2014  r.  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie 
dożywiania „Pomoc gminie w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 z powodu wydania 
rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę.
Punkt 6  - Interpelacje
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  zwrócił  się  o  rozważenie  rozpatrzenie  zaopiniowania  drogi 
koniecznej  dla  Pani  Kuczma  między  budynkiem  Ośrodka  Zdrowia  w  Iwanowicach, 
a budynkiem apteki,
− Z-ca  Wójta  – poinformował,  ze  wniosek w powyższej  sprawie  powinni  złożyć  Państwo 
Nielaba,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – zwrócił się o spowodowanie uprzątnięcia gminnego placu 
w Stawie, 
− radny Pan Kazimierz Bączyk – zwrócił  się o udzielenie pomocy w sprawie uprzątnięcia 
śmieci zebranych podczas sprzątania przy remizie OSP w Joance,
− radny Pan Tadeusz Buchwald – poinformował, że przy drodze w m. Kobylarka są wysokie 
pobocza, mieszkańcy wnioskują o ich zebranie,
− radny  Pan  Bogumił  Jankowski  –  zwrócił  się  o  oznakowanie  miejscowości  znakami 
informacyjnymi z nazwami miejscowości,
− radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  zwrócił  się  o  rozpoczęcie  prac  związanych 
z  przyznawaniem  stypendiów  za  wyniki  w  nauce  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych 
i studentów,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził, że Komisji Oświaty…. zobowiązała 
się do opracowaniem projektu regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych   i studentów już na poprzednich sesjach 
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  podziękował  za  udział  i  wsparcie  uczestnikom  protestu 
rolniczego,  który  odbył  się  w  dniu  wczorajszym,  przekazał  Panu  Wójtowi  postulaty 



protestujących,  podziękował  za  zorganizowanie  rocznicy  obchodów  protestów  rolniczych 
w Marchwaczu,
− przedstawiciel  Stowarzyszenia KoLiber  Pan Mateusz Walczak – przypomniał,  że  sprawa 
zmiany nazwy ulicy w Stawie ciągnie się już ponad rok, Karol Świerczewski to antybohater, 
a przy tej ulicy jest zlokalizowany Zespół Szkół w Stawie, poinformował, że Stowarzyszenie 
KoLiber robi wszystko aby partycypować w kosztach zmiany nazwy ulicy w Stawie, deklaruje 
udzielenie pomocy mieszkańcom, odkładanie sprawy na przyszłość będzie generowało kolejne 
utrudnienie dla mieszkańców Stawu
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej  Kupaj  –  poinformował,  że  Rada Gminy nie  podjęła 
uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  ze  względu  na  mieszkańców  Stawu  –  Rada 
dostosowała się do wniosku większości mieszkańców Stawu zamieszkujących przy tej ulicy, 
Rada  Gminy  powróci  do  rozpatrzenia  sprawy  jeżeli  to  nie  będzie  naruszać  interesów 
mieszkańców Stawu lub będzie zgodne z ich wolą, 
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  poinformowała,  że  nadal  będą  prowadzone  konsultacje 
z zainteresowanymi mieszkańcami Stawu w sprawie zmiany nazwy ulicy, sprawa powróci na 
sesję Rady gdy wniosek będzie miał poparcie większości zainteresowanych,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  sprawa  zmiany  nazwy  ulicy  jest  nadal 
aktualna, władze gminy nie wypowiadają się przeciw zmianie nazwy, postąpiły zgodnie z wolą 
większości zainteresowanych mieszkańców Stawu,
Punkt 7 - Uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2014 rok

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie, 
poinformował, że projekty planów są opracowane przez Komisje, 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 
XLI/234/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
        Skarbnik  Gminy Pani  Małgorzata  loch  przedstawiła  projekt  uchwały w powyższej  
sprawie,  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 XLI/235/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 9 - Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych  
przez Gminę Szczytniki oraz określenie granic ich obwodów.
           Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, 
że projekty planów są opracowane przez Komisje, 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 XLI/236/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt  10  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2014  
roku.
           Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, 
że projekty planów są opracowane przez Komisje, 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 XLI/237/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt  11  -  Podjęcie  u  chwały  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  profilaktyki  i   
rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  
na rok 2014
           Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, 
że projekty planów są opracowane przez Komisje, 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 XLI/238/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt  12  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  przeciwdziałania  



przemocy w rodzinie na lata 2014-2016
           Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, 
że projekty planów są opracowane przez Komisje, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
− Radna Pani Alicja Skrzybalska – stwierdziła, że w projekcie programu pojawiło się więcej 
szczegółów,  cieszy  fakt,  że  na  terenie  Gminy  nie  występują  problemy  narkomanii, 
zaproponowała dokonanie zakupu 5 kpl.  filmów dla szkół zamiast zakupu dużej liczby ulotek,
           Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt  
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLI/239/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  13  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie    upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka   
Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  
administracji  publicznej  dotyczących  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego,  o  którym  
mowa w ustawie z  dnia 10 kwietnia 1997r.   – Prawo energetyczne (tekst  jednolity  Dz.U.  
z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)
           Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, 
że projekty planów są opracowane przez Komisje, 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 XLI/240/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 14 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 8

Punkt 15 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – zapytał, ilu jest pracowników gospodarczych w Urzędzie 
Gminy oraz czy nie można im zlecać prac porządkowych w terenie,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  jest  trzech  pracowników  gospodarczych, 
wykonują również prace w terenie, ale swoim działaniem nie będą w stanie objąć terenu całej 
Gminy,
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  że  otrzymał  informacje,  że  na  terenie  Gminy 
w różnych miejscach w różnym czasie jest wygaszane oświetlenie,
Punkt  16 – Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz.11.30 zamknął sesję. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


