
P R O T O K Ó Ł    Nr  XLIV2013
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 26 maja   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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
9. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Dolina Prosny”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych 
pn.: „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4621P  Marchwacz  –  Staw  w  zakresie  chodnika”, 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4623P w m. Popów w zakresie chodnika wraz z miejscami 
postojowymi”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P w m. Szczytniki w zakresie chodnika”
11. Odpowiedzi na interpelacje. 
12. Zapytania, wolne wnioski.
13. 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  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  w 
zawiadomieniu o sesji – 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.
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty ... radny Pan Paweł Domagała – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniu 28 kwietnia i 12 maja 
br.  przedmiotem obrad była sprawa stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, zapoznanie się z działalnością Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w 
Szczytnikach – oceną zasobów GOPS, omówiono sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2013 rok,
− Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że 
w  okresie  międzysesyjnym  odbyły  się  trzy  posiedzenia  Komisji,  przedmiotem  obrad  była 
sprawa  wypracowania  wniosku  w  w  sprawie  absolutorium  dla  Wójta,  sprawa  zostanie 
szczegółowo  zreferowana  podczas  sesji  najbliższej  sesji  gdy  będzie  rozpatrywana  sprawa 
absolutorium dla Wójta,
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym  nie było posiedzenia Komisji,  



Punkt 5 - 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-0903/186/7/2014  z  dnia  25 
kwietnia  2014 r.  o  wszczęciu  postępowania  w odniesieniu  do Uchwały XLII/242/2014 Rady 
Gminy Szczytniki z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy,
− pismo Rady Sołeckiej  Antonina z  dnia 25 maja br.  w sprawie przekazania w użytkowanie 
budynków po byłym właścicielu P. Urbaniaku  celem zaadaptowania na świetlice,
      - radny Pan Bogumił Jankowski – stwierdził, że do przetargu powinno być wystawione całe  
gospodarstwo
    -  Rada Gminy rozpatrzyła  wniosek odmownie  podtrzymując  podjętą  na sesji  w dniu  25 
kwietnia 2014 r. Uchwałę Nr XL/247/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytniki położonych  w Antoninie – w 
tym również działki zabudowanej nr 155/1 o pow. 0,16 ha.
− pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  Nr WA 0995-8/182/Ka/2014 z dnia 16 
mają br. przesyłającego uchwałę w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Szczytniki o udzielenie absolutorium dla Wójta za 2013 r. 
Punkt 6  - Interpelacje
− radny Pan Piotr Zimny zapytał od kiedy zacznie działać apteka w Iwanowicach, zapytał ile 
osób wypisało się z Ośrodków Zdrowia w Iwanowicach i Stawie,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że na działanie apteki Gmina nie ma 
wpływu,  co  do  liczby  pacjentów  poprosi  o  przygotowanie  kierownika  ośrodka  danych  na 
komisję zdrowia, 
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poinformowała, że coraz więcej pacjentów rezygnuje z usług 
OZ w Iwanowicach i Stawie ze względu na brak pediatry oraz w związku z trudnościami z 
dostępem do badań,
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że lekarz pediatra przyjmuje w 
każdą środę w Iwanowicach i codziennie w Stawie,

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na salę posiedzeń zaproszonego Starostę Kaliskiego 
Pana Krzysztofa  Nosala,  zwrócił  się  do  Rady Gminy o przerwanie  zgłaszania  interpelacji  i 
odbycie spotkania z Panem Starostą, udzielił mu głosu.
− Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal – podziękował za zaproszenie na sesję, poinformował, 
że celem spotkania jest omówienie sprawy realizacji zadań  wspólnie z Gminą, władze Powiatu 
w  pierwszej  kolejności  do  realizacji  wybierają  te  zadania,  które  zaspakajają  potrzeby 
największej liczby ludności oraz na realizacje których można pozyskać jak najwięcej środków 
finansowych z zewnątrz, odnośnie inwestycji drogowych jednym z najważniejszych kryteriów 
to  natężenie  ruchu,  wybór  przez  władze  Powiatu  zadań  do  realizacji  nie  zawsze  zadawala 
mniejsze  grupy mieszkańców – to  są  trudne wybory,  najbardziej  efektywnym działanie  jest 
realizacja inwestycji wspólnie z gminami, bo pozwala to na pozyskanie dużego dofinansowania 
z zewnątrz, na terenie powiatu jest jeszcze dużo dróg zakwalifikowanych jako powiatowe o 
nawierzchni  gruntowej,  część  udało  się  przebudować  realizując  inwestycje  wspólnie  z 
samorządami  gminnymi  pozyskując  dodatkowe  środki  z  Urzędu  Marszałkowskiego,  w  taki 
sposób udało  się  częściowo przebudować  drogę  gruntową Iwanowice  –  Zajączki  Bankowe, 
obecnie dla władz Powiatowych priorytetem są drogi o dużym natężeniu ruchu, zadeklarował 
wprowadzenie w najbliższej przyszłości  do projektu planu inwestycji drogowych przebudowy 
drogi powiatowej Krowica Zawodnia do granicy powiatu,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  zapytał,  czy  jest  planowana  naprawa  nawierzchni  drogi 
powiatowej na odcinku Cieszyków – Staw,
− Pan Starosta  – poinformował,  że cały czas  trwa naprawa dziur  po zimie,  w najbliższym 
czasie zostanie przeprowadzony przegląd dróg i po nim będą podejmowane decyzje o dalszych 
naprawach, 
− Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj – zapytał kiedy będzie dokończona przebudowa 



drogi Iwanowice – Zajączki Bankowe poprzez dokończenie położenia nawierzchni asfaltowej,
− Pan  Starosta  –  poinformował,  że  być  może  uda  się  to  po  drugim  naborze  wniosków 
o dofinansowanie z FOGR,
− radny Pan Paweł  Domagała  –  poinformował,  że  droga  Krowica  Zawodnia  –  do  granicy 
powiatu  jest  w  złym  stanie  i  wymaga  naprawy,  odkładanie  remontu  na  dalszą  przyszłość 
spowoduje jej dalsze zniszczenie, skromny budżet gminy nie zawsze pozwala na partycypacje 
Gminy w realizacji zadań powiatowych,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski -  poinformował, że droga Krowica Zawodnia – do granicy 
powiatu  stanowi skrót na Łódź,  jest duże natężenie ruchu i ono powoduje dalsze jej niszczenie, 
zwrócił się o umożliwienie radnym wzięcie udziału w objeździe dróg,
− radna Pani Danuta Światek – poinformowała, że droga Marchwacz – Modła na odcinku ok 
500 m jest w okropnym stanie,
− radny Pan Piotr Szczepaniak – poinformował, że droga Popów – Takomyśle jest do naprawy, 
są bardzo zakrzaczone pobocza,
− radny Pan Roman Siciarek – poinformował o złym stanie drogi powiatowej Sszczytniki – 
Sobiesęki Trzecie szczególnie na odcinku od Iwanowic do Sobiesęk,
− Pan Starosta – stwierdził, że drogi o których mówili radni wymagają napraw, drogi są źle 
zakwalifikowane, na niektóre nie ma szans na pozyskanie środków na ich przebudowę, jest plan 
przebudowy drogi powiatowej Brzeziny – Sobiesęki Trzecie ze środków z Lasów Państwowych, 
zwrócił się o zgłaszanie dalszych uwag i zapytań,

Wobec  braku  dalszych  uwag  i  zapytań  do  Pana  Starosty  Przewodniczący  Rady 
podziękował za przybycie na sesje i o godz. 10.55 zarządził przerwę
        Po przerwie o godz. 11.05 obrady wznowił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj,  
poinformował, ze w sesji bierze udział 15 radnych zwrócił się o zgłaszanie dalszych interpelacji,
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  stwierdziła,  że  zbliża  się  Boże  Ciało  i  zwróciła  się 
o udzielenie pomocy przy uprzątnięciu w Stawie placu w pobliżu kościoła,
− radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  poinformował,  że  w  m.  Joanka  w  wyniku  wypadku 
drogowego doszło do uszkodzenia słupa elektrycznego, trzeba dokonać naprawy oświetlenia, 
zapytał  się  o  zakup agregatu  prądotwórczego dla  Stacji  Uzdatniania  Wody w Iwanowicach, 
zwrócił się o rozpoczęcie wykaszania poboczy dróg,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że trwają poszukiwania odpowiedniego agregatu 
celem jego zakupu, 
− radna Pani Jadwiga Strembicka – zwróciła się o spowodowanie wykoszenia poboczy dróg 
przy przejazdach kolejowych celem poprawienia widoczności,
Punkt 7 - 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  XLIV/247/2014 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 8 - 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 
XLIV/248/2014 (głosowało 15 radnych).

Punkt 9 - Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Dolina Prosny”.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 
XLIV/249/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań  
publicznych pn.:  „Przebudowa drogi  powiatowej  nr  4621P Marchwacz – Staw w zakresie  
chodnika”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4623P w m. Popów w zakresie chodnika wraz z  



miejscami postojowymi”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P w m. Szczytniki w zakresie  
chodnika” na 2013 rok.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 
XLIV/250/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 11- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 6
Punkt 12 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj  odczytał  zaproszenie  na  festyn  w  szkole 
w Marchwaczu w dniu 1 czerwca br.
− radny Pan Piotr Zimny – zapytał z jakimi deklaracjami trzeba przyjść na spotkanie w sprawie 
organizacji dożynek,
− radny  Pan  Grzegorz  Ostrowski  –  zapytał  na  jakim  etapie  jest  modernizacja  oświetlenia 
ulicznego, czy będzie destrukt na naprawy dróg, zwrócił się o pomoc w uporządkowaniu terenów 
zieleni w Stawie, 
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że założono już część lamp, tam, 
gdzie była infrastruktura tj. piąta linka, natomiast w pozostałych przypadkach wymagany jest 
przez  energetykę  projekt,  z-ca  poinformował,  iż  wszystkie  wymagane  informacje  ze  strony 
gminy  zostały  do  Spółki  Oświetleniowej  przekazane,  zamówiono  200  ton  destruktu, 
poinformował,  także  że  Firma Karbon „Składy Węgla”  oficjalnie  zrezygnowała  z  lokalizacji 
składu w m. Lipka,
Punkt  13 – Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz. 11.35  zamknął sesję. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


