
P R O T O K Ó Ł    Nr  XLV
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 13 czerwca  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. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje.
8. Podjecie  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznych  sprawozdań  finansowych  Gminnego 
Ośrodka Kultury, Gminnej biblioteki Publicznej   za 2013 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2013 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Kaliskiego  zadania 
publicznego  pn.  :Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4629  P  w  m.  Iwanowice  w  zakresie 
chodnika”.
14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczytnikach za 2013 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zapytania, wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji   dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki  Pan Andrzej  Kupaj 
i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 15, zapewniając tym sam 
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  - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

      Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie przedłożonego 
w materiałach na sesję projektu protokołu  z  sesji.
        Wobec braku    uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie  w 
sprawie   przyjęcia protokołu.
       Rada   Gminy  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonego   projektu  protokołu z  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  Informacja  przewodniczących  Komisji  Rady  o  pracach  komisji  w  okresie  



międzysesyjnym.
− radna Pani Danuta Świątek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że 
w okresie międzysesyjnym odbyły się trzy posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przedmiotem obrad 
była  sprawa  opracowania  wniosku  o  absolutorium dla  wójta,   Komisja  Rewizyjna  zwróciła 
uwagę na wyegzekwowanie dużej  kwoty zaległości  przez pracowników Referatu Finansów i 
zaleciła dalej  egzekwować zaległości, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sprawozdań z 
wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego gminy Komisja Rewizyjna Uchwałą 
Nr 1/2014 z dnia 8 maja 2014 r.  pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Szczytniki za 
2013 r r. i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki za 2013 r., 
wniosek za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy został przesłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej celem zaopiniowania, wniosek został zaopiniowany pozytywnie,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa ...- poinformował, 
że   odbyło  się  jedno  posiedzenie  Komisji,  przedmiotem obrad  była  sprawa  bezpieczeństwa 
pożarowego  na  terenie  Gminy  –  w  posiedzeniu  wziął  udział  Komendant  Gminny  związku 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  omówił  funkcjonowanie  jednostek  OSP na  terenie  Gminy, 
inspektor  Urzędu Gminy ds.  rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień Pani Maria 
Wiączek-Hendler  omówiła  realizację  programu  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i 
uzależnień
− radny Pan Paweł Domagała – Przewodniczący Komisji Zdrowia ... – poinformował, że 
odbyło  się  jedno   posiedzenie   Komisji,  przedmiotem  obrad  była  sprawa  funkcjonowania 
Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy – w posiedzeniu wziął udział Prezes Zarządu Ośrodków 
Zdrowia  w  m.  Iwanowice  i  Staw  lek.  med.  Pan  Marek  Sobański,  poinformował,  że  od 
sprywatyzowania ubyło ok. 300 pacjentów, 
- radna Pani Alicja Skrzybalska – zwróciła się o wyjaśnienie sprawy przyjmowania pacjentek 
przez ginekologa,
Punkt 6 -  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
      Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady  wpłynęła  
następująca korespondencja:
− opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi – 
sprawa została zreferowana w p. 10,
− pismo  Solidarnej  Polski  Biura  Poselskiego  Posła  na  Sejm  RP Pana  Andrzeja  Dery 
w sprawie ujęcia w zadaniach budżetowych na rok 2015 budowy drogi ul. Polnej w m. Staw oraz 
drogi łączącej m. Staw z m. Szczytniki – Rada przekazała wg właściwości sprawę do Pana Wójta,
Punkt 7 -  Interpelacje
− radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, że w m. Joanka nadal nie jest naprawiony słup 
elektryczny, na którym była zainstalowana lampa, słup został uszkodzony w wyniku wypadku 
drogowego, lokalizacja słupa to skrzyżowanie koło P. Soboty,
− radny Pan Roman Siciarek – zapytał kiedy będą instalowane lampy w m. Sobiesęki Trzecie,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że awaria jest zgłoszona do Spółki 
Oświetleniowej, natomiast oświetlenie jest modernizowane i jest to proces niestety długotrwały 
w  związku  z  potrzebą  przygotowania  projektów  w  miejscach,  gdzie  lamp  nie  było  oraz 
szeregiem uzgodnień z Energą Operator - właścicielem słupów,  
Punkt  8  -  Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznych  sprawozdań  finansowych  
Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Gminnej  biblioteki  Publicznej.  (materiały  zostały  przesłane  
wcześniej)

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch  omówiła projekty uchwał w powyższej sprawie, 
zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.

 Wobec  braku    uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowania  projekty 
przedmiotowych  uchwał,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła:   Uchwałę  Nr 
XLV/251/2014,  Uchwałę Nr XLV/252/2014   (głosowało 15 radnych).



Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego  
Gminy Szczytniki za 2012 r. (materiały zostały przesłane wcześniej)

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła roczne sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2013 rok,  przedstawiła projekt 
uchwały w powyższej 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 XLV/253/ 2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj stwierdził, że w ustawowym terminie  Radni 
otrzymali  materiały -  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r. wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania 
planów finansowych  samorządowych instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, 
Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Szczytnikach  oraz   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  w Szczytnikach z/s  Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach filią w Stawie  za 
2013r.  Następnie   poinformował, że  Komisja Rewizyjna   na trzech posiedzeniach dokonała 
oceny oraz  analizy wykonania  budżetu  za 2013 r.,  informacji  o  stanie  mienia  komunalnego, 
informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy finansowej,  sprawozdania  finansowego 
oraz  sprawozdań  z  realizacji  planów  finansowych  instytucji  Kultury  i  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  i sformułowała  wniosek o udzielenie absolutorium dla 
Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2013 r. Powyższy wniosek został za jego 
pośrednictwem pismem nr RG-0002.5.2014 z dnia 11 maja 2014 r. przesłany do Regionalnej 
Izby  Obrachunkowej  do  zaopiniowania.  Następnie  zapoznał  Radę  z  Uchwałą  Nr  SO  – 
0954/59/2/Ka/2014  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
30  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  opinii    o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Szczytniki 
sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  2013  r.  wraz   z  informacją  o  stanie  mienia 
komunalnego  Gminy  Szczytniki.  Zwrócił  się  do  Rady  o  podjęcie  dyskusji  w  sprawie 
powyższych  sprawozdań   z  wykonania  budżetu  gminy za  2013  r.  –  otworzył  dyskusje  nad 
sprawozdaniami.

Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady   zapoznał  Radę z treścią wniosku Komisji 
Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium.  Poinformował  Radę,  że  w  okresie  międzysesyjnym 
Komisja  Rewizyjna  dokonała  analizy  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2013  r. 
Odczytał Uchwałę Nr  1/2014   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 8 maja 2014 
r. w sprawie  wniosku  Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2013 r. Powyższy wniosek 
za  pośrednictwem  Przewodniczącego  Rady  Gminy   Szczytniki   został  przesłany  do 
zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający RIO Uchwałą. Nr SO-
0955/13/2/Ka/2014 z dnia 15 maja 2014  r. wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy  Szczytniki  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  za  2013  r.  jest 
uzasadniony i  zapoznał  Radę  z  treścią  w/w uchwały  Składu  Orzekającego  RIO.  W imieniu 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zgłosił  wniosek o udzielenie 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag w powyższej 
sprawie.

Wobec braku  uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium 
za 2013 r., w wyniku, którego w głosowaniu jawnym  Rada Gminy  przyjęła wniosek podejmując 
jednogłośnie  Uchwalę Nr XLV/254/2014  udzielając Wójtowi Gminy absolutorium. (głosowało 
15 radnych).
- Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium, za wspólną 
pracę na rzecz wykonania budżet gminy za 2013 rok, stwierdził, że  wyrazy wdzięczności kieruje 
do Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Bloch, swojego Zastępcy Pana Dariusza Wawrzyniaka 
oraz  pracowników  Urzędu  Gminy,  którzy  wykonując  wraz  z  nim  ten  budżet  włożyli  wiele 
wysiłku w jego realizację. 



Punkt  11- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2014 r. 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła  projekt uchwały. W powyższej sprawie 

i 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 XLV/255/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła  projekt uchwały w powyższej sprawie. 
i 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 XLV/256/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt 13 – Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania  
publicznego  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4629  P  w  m.  Iwanowice  w  zakresie  
chodnika”.

Wójt  Pan  Marek  Albrecht  omówił  projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  i  zwrócił  się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.

Wobec braku    uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLV/257/2014 (głosowało 
15 radnych).
Punkt  14  -Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  
Społecznej      w Szczytnikach za 2013 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w sprawie sprawozdania 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach za 2013 rok.

Rada Gminy nie zgłosiła uwag,  Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się ze 
sprawozdaniem.
Punkt  15 -   Odpowiedzi na interpelacje.  
- udzielono w p. 7. 
Punkt 16-   Zapytania, wolne wnioski.  
− nie zgłoszono,
Punkt  17 - Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


