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

 odbytej w dniu 25 kwietnia   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. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych 
w Antoninie 
9. Wypracowanie  opinii  w  sprawie   wspólnej  realizacji   remontu  chodnika  wzdłuż  drogi 
krajowej nr 12 w m Szczytniki.
10. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
11.Odebranie od  radnych   „Oświadczeń majątkowych”
12. Odpowiedzi na interpelacje. 
13. Zapytania, wolne wnioski.
14. 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. Powitał przybyłego na sesję radnego do Rady Powiatu Kaliskiego Pana 
Stanisława Błaszkowiaka.

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj poinformował, że proponuje zmienić porządek 

obrad  poprzez wykreślenie. p. 9, 10 i 13 pozostałe oznaczyć kolejno. 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 nie było posiedzeń Komisji,
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym  w dniu 8 i 22 kwietnia br.  odbyły się posiedzenia Komisji,  odbyło 
się spotkanie z: 
       -  przedstawicielem  ODR  w  Kaliszu  Panem  Zabarskim,  który  poinformował 
o  ograniczonych  możliwościach  doradców  ze  względu  na  dużą  liczbę  gospodarstw 
przypadających na doradcę,
            -  z Panem Ptakiem z Godziesz – odbiorcą padłych zwierząt,
                  -  z Panem Maleszką w sprawie prób glebowych,
Przedmiotem obrad Komisji była również sprawa lokalizacji składu opału w m. Lipka, Komisja 



zaopiniowała negatywnie propozycję lokalizacji  tego składu ze względu na uciążliwości  dla 
mieszkańców Lipki oraz na negatywne oddziaływanie na środowisko.
− Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  ...  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że 
w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno  posiedzenie Komisji, na posiedzeniu sprawozdanie 
z  działalności  złożyła  Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Pani  Małgorzata  Majas  oraz  Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Pan Mariusz Janiak,  Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek zgłosił wniosek aby na imprezy gminne nie wynajmować 
artystów z zewnątrz, wykorzystać  zespoły artystyczne z terenu gminy, które są zadowolone ze 
współpracy z Gminą,
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 Roman Siciarek  – poinformował, że droga powiatowa na odcinku Iwanowice – 
Sobiesęki jest w złym stanie, zarośnięta krzakami, w nawierzchni jest dużo dziur, zwrócił się 
o wystąpienie w sprawie jej naprawy,
− radny Pan Paweł Domagała – poparł powyższe wystąpienie poinformował, że w podobnym 
stanie jest droga powiatowa Krowica Zawodnia – Staw,
− radna Pani  Urszula  Młynek – poinformowała  o potrzebie  budowy chodnika  przy drodze 
powiatowej Popów – Kuczewola,
− radna Pani Danuta Światek – poinformowała, że droga powiatowa Marchwacz – Modła jest 
w bardzo złym stanie, wymaga przebudowy,
− radny do Rady Powiatu Kaliskiego Pan Stanisław Błaszkowiak – zgadza się z uwagami w 
sprawie złego stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Szczytniki, na najbliższej sesji po 30 
kwietnia br. przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Kaliskiego będzie sprawa stanu i naprawy 
dróg i  dojdzie  do podziału  środków, projekt  podziału  środków opracowuje  Zarząd Powiatu, 
ostateczne decyzje podejmuje koalicja rządząca, on nie należy do koalicji rządzącej i nie ma 
wpływu  na  stan  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy,  będzie  wnioskował  o  wydzielenie 
środków na ich naprawę,
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj poinformował, że w najbliższym czasie rozważy 
możliwość zaproszenia Starosty na sesje Rady Gminy,
Wobec braku dalszych interpelacji Przewodniczący Rady o godz. 9.55 zarządził przerwę
Punkt 7 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
        Po przerwie o godz. 10.00 obrady wznowił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj,  
poinformował, ze w sesji bierze udział 15 radnych.

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, 
zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.  
Punkt  8  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
położonych w Antoninie 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  są  w  posiadaniu  projektu  uchwały 
w powyższej sprawie, bo otrzymali go z zawiadomieniem i materiałami na sesje, zwrócił się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
− radny Pan ogumił Jankowski – zapytał, czy ta nieruchomość jest wyceniona,
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  zapytał  jak  będzie  ogłoszony  przetarg  na  sprzedaż  tej 
nieruchomości,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że nieruchomość jest wyceniona, 
ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na stronie internetowej Gminy, w prasie lokalnej, 
mogą być rozesłane kurendy,
− radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  zapytał,  czy  dotychczasowym  dzierżawcom  tej 
nieruchomości przysługuje prawo pierwszeństwa przy zakupie, w m. Joanka na sprzedaż była 
przeznaczona nieruchomość z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych i dzierżawców pytano 
czy korzystają z pierwszeństwa w kupnie, 
− Z-ca Wójta poinformował, iż w tej sprawie,  prawo pierwokupu nie przysługuje;  

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLIII/247/2014 (głosowało 15 radnych).



Punkt 9 - Wypracowanie opinii w sprawie  wspólnej realizacji  remontu chodnika wzdłuż 
drogi krajowej nr 12 w m Szzytniki

Wójt  Pan  Marek  Albrecht  przedstawił  projekt  opinii  w  powyższej  sprawie, 
poinformował, że na przyszłość są plany połączenia tym chodnikiem Gminy Szczytniki z Gmina 
Opatówek, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji,
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – zapytał jaki jest zakres i koszt tej inwestycji,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował,  że koszt  dokumentacji  4 tys  zł,  oraz  koszty 
robocizny, długość chodnika 780 m.
      Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt opinii,  
w wyniku którego Rada jednogłośnie zatwierdziła projekt  (głosowało 15 radnych).
Punkt 10 - Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że  radni  są  w posiadaniu  materiałów w powyższej 
sprawie,  bo otrzymali  je z zawiadomieniem i materiałami na sesje,  zwrócił  się  o zgłaszanie 
ewentualnych uwag i propozycji.

Rada nie zgłosiła uwag, Przewodniczący Rady poinformował,  że Rada zapoznała się 
z oceną zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
Punkt 11 - Odebranie od  radnych   „Oświadczeń majątkowych”

Przewodniczący Rady zwrócił się o złożenie mu oświadczeń majątkowych za 2013 r. Po 
zebraniu  oświadczeń  majątkowych  od  radnych  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że 
wpłynęło 14 kpl. dokumentów – wszyscy radni w ustawowym terminie złożyli oświadczenia 
majątkowe  za  2013  r..on  w  ubiegłym  tygodniu  swoje  oświadczenie  przesłał  do  Wojewody 
Wielkopolskiego.
Punkt 12- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 6
Punkt 13 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Grzegorz Ostrowski  – stwierdził,  że  lokalizacja składu opałowego w m. Lipka 
doprowadzi do uszkodzenia dróg na terenie Gminy przez przewoźników wynajmowanych do 
przewozu opału, władze Gminy powinny w tej sprawie zająć konkretne stanowisko,
- radca prawny Pani Maria Marciniak – zaproponowała zwołanie zebrania wiejskiego w m. Lipka 
celem wyrażenia stanowiska mieszkańców w formie uchwały zebrania,
− radny do Rady Powiatu Kaliskiego Pan Stanisław Błaszkowiak – stwierdził, że z lokalizacji w 
m.  Lipka  składu  opałowego  Gmina  nie  będzie  miała  korzyści,  dojdzie  do  zniszczenia  dróg, 
wystąpią uciążliwości dla mieszkańców,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że w związku z tym, iż planowany skład jest przy 
drodze powiatowej to zwrócił  się do władz Powiatu Kaliskiego o opinie w tej sprawie i prosi 
Radnych z tego terenu o zebranie także opinii Samorząd Mieszkańców Wsi Lipka,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poinformowała, że firma prowadziła skład opałowy przez 
dwa lata na terenie Gminy Błaszki, ze względu na powstałe uciążliwości doszło do konfliktów 
i  sporów  sądowych  oraz  wypłaty  odszkodowań  poszkodowanym,  to  jest  kolejna  zmiana 
lokalizacji tego składu opałowego ze względu na uciążliwości i zagrożenia dla środowiska,
− radny Pan Paweł Domagała – przypomniał członkom komisji , że w poniedziałek 28 kwietnia 
odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia,
Punkt  14 – Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz. 10.35  zamknął sesję. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


