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

 odbytej w dniu 28 marca   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. 
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. Wypracowanie  stanowiska  w  sprawie  sprzeciwiającego  się  wprowadzeniu  do  polskiego 
porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
10. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Główczyn.
11. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi  Marchwacz.
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Marcjanów
13.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  w  Gminie  Szczytniki  zadań  z  zakresu 
wspierania rodziny za  rok 2013
14.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  Zespołu  Interdyscyplinarnego 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Szczytniki za 2013 rok.
15. Rozdanie radnym druków  „Oświadczeń majątkowych”
16. Odpowiedzi na interpelacje. 
17. Zapytania, wolne wnioski.
18. 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  proponuje  poszerzyć 

porządek obrad o p.15. Rozdanie radnym druków  „Oświadczeń majątkowych”. Zwrócił  się 
o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie porządek obrad ze zgłoszoną zmianą,  w wyniku którego Rada jednogłośnie 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 w  dniach  4,  6  i  11  marca  odbyły  się    posiedzenia   Komisji  
Rewizyjnej, przedmiotem obrad były sprawy zaległości podatkowych, zaległości w opłatach za 
dostarczanie   wody  i  odprowadzanie  ścieków  oraz  odbiór  śmieci,  odnośnie  zaległości 



podatkowych  Komisja  stwierdziła,  że  osiągnięte  wyniki  świadczą  o  prawidłowej  realizacji 
zadań  przez  pracowników zajmujących  się  ta  problematyką,  podjęte  działania  egzekucyjne 
skutkują zmniejszaniem się kwot zaległości podatkowych, Komisja zaleciła prowadzić nadal te 
działania odnośnie egzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat za wodę i śmieci.
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w  okresie  międzysesyjnym  odbyło  się  jedno   posiedzenie  Komisji  w  dniu  27.03.  br., 
przedmiotem  obrad  było  omówienie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał  planowanych  do 
podjęcia na najbliższej sesji, 
− Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  ...  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że 
w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno   posiedzenie Komisji w dniu 24 marca br., było to  
posiedzenie  objazdowe,  Komisja  wizytowała  Przedszkole  w  Szczytnikach,  Szkołę 
w Mroczkach Wielkich oraz Ośrodek Zdrowia w Stawie, omówiono sprawę przygotowania do 
termomodernizacji obiektu szkoły w Sobiesękach Drugich oraz w Pośredniku, .  
Punkt 5 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  do  Rady  nie 
wpłynęła korespondencja: 
Punkt 6  - Interpelacje
− radny Pan Piotr Zimny – twierdzi, ze na oczyszczenie stawów w m. Krowica i Radliczyce 
planuje się bardzo duża kwotę środków w porównaniu do możliwości i potrzeb Gminy, zapytał 
z czego wynika kwota, zaznaczył, że są to środki publiczne,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  kwota  wynika  z 
opracowanego projekt  odnowienia i  zagospodarowania tych  zbiorników wodnych o łącznej 
pow. powyżej  1 ha,  będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania,  gdzie głównym 
kryterium będzie najniższa cena, jednocześnie podkreślił, iż na zadanie otrzymaliśmy dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 76tys. zł. 
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  w  budynku  Ośrodka  Zdrowia  są 
remontowane dwa wolne lokale  mieszkalne i  będą przeznaczone na wynajem, zwróciła  się 
o rozważenie możliwości wyremontowania pozostałych dwóch zamieszkałych lokali,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – stwierdził, ze po zimie są uszkodzone drogi, są dziury, 
zapytał kiedy rozpocznie się naprawa dróg,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  zlecono  obmiar  dziur  do 
naprawy,
− radny Pan Paweł  Domagała – zwrócił  się  o  poruszenie w Starostwie w Kaliszu sprawy 
naprawy dróg powiatowych na terenie naszej Gminy,
− radny Pan Bogumił Jankowski – poinformował, że w m. Górki na zakręcie koło Pana H. 
Gawła  na  zakręcie  dochodzi  do  obłamywania  pobocza  drogi,  zwrócił  się  o  spowodowanie 
naprawy na tym zakręcie oraz rozważenie projektowania szerszych zakrętów tak aby mieściły 
się traktory z przyczepami,
Punkt  7  -    Wypracowanie  stanowiska  w  sprawie  sprzeciwiającego  się  wprowadzeniu  do   
polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj poinformował, ze powyższa sprawa została 
wprowadzona  do  porządku  obrad  sesji  w  odpowiedzi  na  Apel  Zarządu  Gmin  Śląska 
Opolskiego, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji do przedłożonego w materiałach na 
sesję projektu Stanowiska Rady w powyższej sprawie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Stanowiska Rady 
Gminy,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  uchwaliła  Stanowisko  sprzeciwiające  się 
wprowadzeniu  do  polskiego  porządku  prawnego  referendum  tematycznego  bez  progu 
frekwencyjnego. (głosowało 15 radnych)
Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
        Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 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  XLII/241/2014 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 



Skarbnik  Gminy Pani  Małgorzata  Bloch 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 XLII/242/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 10 - Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Główczyn.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że radni są w posiadaniu materiałów w powyższej 
sprawie,  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 
XLII/243/2014 (głosowało 15 radnych).
 Punkt 11 - Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi  Marchwacz.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że radni są w posiadaniu materiałów w powyższej 
sprawie,  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 
XLII/244/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 12 - Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Marcjanów

Przewodniczący Rady stwierdził,  że radni są w posiadaniu materiałów w powyższej 
sprawie,  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 
XLII/245/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  13  -  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  w  Gminie  Szczytniki  zadań  
z zakresu wspierania rodziny za  rok 2013

Przewodniczący Rady stwierdził,  że radni są w posiadaniu materiałów w powyższej 
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Rada nie zgłosiła uwag i przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z realizacji w Gminie 
Szczytniki zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013
Punkt 14 - Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności      Zespołu Interdyscyplinarnego   
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Szczytniki za 2013  
rok.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że radni są w posiadaniu materiałów w powyższej 
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Rada nie zgłosiła uwag i przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z działalności  Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 
Szczytniki za 2013 rok.
Punkt 15 - Rozdanie radnym druków  „Oświadczeń majątkowych”

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  z  dniem  30  kwietnia  br.  upływa  termin 
składania  oświadczeń  majątkowych  przez  radnych,  niezłożenie  oświadczenia  w  terminie 
ustawowym  skutkuje  wygaśnięciem  mandatu  radnego.  Rozdał  radnym  druki  oświadczeń 
i zwrócił się o złożenie ich w terminie do końca miesiąca.
Punkt 16- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 8
Punkt 17 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – stwierdził,  że porządkowanie poboczy dróg jest zasadne 
i ma bezpośredni wpływ na stan nawierzchni dróg, nadal wymagają naprawy pobocza i rowy 
przy  drodze  w  m.  Lipka  w  kierunku  Sędzimirowic,  poinformował,  że  jest  nadal  problem 
z widocznością na przejeździe kolejowym w Tymieńcu,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że pobocza i rowy mogły być 
uporządkowane,  ale  mieszkańcy  nie  wyrazili  zgody  na  zagospodarowanie  ziemi,  odnośnie 
przejazdu kolejowego to było zrobione badanie natężenia ruchu i PKP nie zrobi dodatkowych 
zabezpieczeń,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  przejazd  jest  oświetlony  gminną  lampą 
oświetlenia ulicznego,  w celu poprawienia widoczności należy spowodować wycinkę krzaków 



przy drodze gminnej Staw – Tymieniec,
− Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że temat przejazdu kolejowego w m. Tymieniec jest 
poruszany  od  kilku  lat,  co  do  wycinki  krzaków,  znajdują  się  nie  w  pasie  drogi  lecz  na 
prywatnym gruncie, 
Punkt  18– Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz.10.05 zamknął sesję. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


