
P R O T O K Ó Ł    Nr  XLVI / 2014
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 25 lipca  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 protokołów z przedostatniej i 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014 
-2020.
12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego. Gminy Szczytniki na 
lata 2014-20120
13.  Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  wydania  aktu  utworzenia  Gminnej 
Biblioteki  Publicznej w Szczytnikach.
14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w Szczytnikach do prowadzenia  postępowania w sprawach pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym..
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej  na 
rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości. 
16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym.
17. Odpowiedzi na interpelacje. 
18. Zapytania, wolne wnioski.
19. 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  - Przyjęcie protokołów z przedostatniej i ostatniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie 
przedłożonych   w materiałach na sesję projektów protokołów  z  przedostatniej i ostatniej sesji.
-  radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  stwierdził,  że  w  protokole  z  przedostatniej  sesji  nie 
zaprotokołowano  jego  zapytania  do  Starosty  w  sprawie  nie  wywiązania  się  w  całości 
z  deklaracji  dofinansowania  do  budowy  drogi  Iwanowice  –  Zajączki  Bankowe,  Starosta 
zadeklarował  dofinansowanie  ze  strony samorządu powiatowego w wysokości  400 tys.  zł, 
faktyczne dofinansowanie ze strony Powiatu na dzień dzisiejszy do budowy tej drogi to kwota 
100 tys.  zł i  deklaracja wywiązania się ze zobowiązania dofinansowania w przyszłości gdy 
Powiat będzie miał pieniądze,
        Wobec braku  dalszych   uwag w sprawie protokołów Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie  w sprawie   przyjęcia protokołów.



       Rada  Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 15 radnych) dokonała 
przyjęcia przedłożonych   projektów  protokołów z  sesji z poprawką zgłoszoną przez radnego 
Pana Krzysztofa Zawadzkiego.
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.
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty ... radny Pan Paweł Domagała – poinformował, 
że  w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 7 lipca br. na 
posiedzeniu  omówiono  wyniki  sprawdzianów  kl.  VI  szkół  podstawowych  oraz  kl.  III 
gimnazjów, omówiono sprawę wyjazdu dzieci do Przedzborowa – z wyjazdu skorzystało 20 
dzieci, koszt wynajmu autokaru został pokryty ze środków z budżetu gminy,
− Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że 
w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna nie obradowała,
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w  okresie  międzysesyjnym   odbyło  się   posiedzenia  Komisji,  Komisja  spotkała  się 
z Komendantem Komisariatu Policji w Koźminku, który zapoznał ze stanem bezpieczeństwa 
i  porządku  na  terenie  Gminy,  omówiono  sprawę  potrzeby  zorganizowania  „ogródków 
piwnych”, przedstawiciele do Wojewódzkiej Izby Rolniczej Panowie Józef Jakóbek i Janusz 
Nowak poinformowali  o swoich pracach w Izbie Rolniczej,
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
−pismo mieszkańców m. Staw w sprawie ujęcia w planie inwestycyjnym na 2014 r. budowy 
drogi  –  ul.  Kaliskiej  –  po  zapoznaniu  się  z  treścią  pisma  Rada  Gminy  upoważniła 
Przewodniczącego Rady  do przekazania pisma według właściwości Wójtowi,
−pismo Pani Barbary Olewickiej zam Sobiesęki Drugie w sprawie zamiany wynajmowanego 
lokalu mieszkalnego na mniejszy - po zapoznaniu się z treścią pisma Rada Gminy upoważniła 
Przewodniczącego Rady  do przekazania pisma według właściwości Wójtowi,
Punkt 7  - Interpelacje
− radny Pan Piotr  Zimny – poinformował,  że w rejonie m.  Iwanowice ok.  20 ha gruntów 
rolnych  należących  do  wspólnoty  gruntowej  jest  użytkowanych  przez  rolników 
indywidualnych  i  zwrócił  się  o  zmianę  zapisu  w  projekcie  Strategii  Rozwoju  Gminy,  że 
przejęciu przez Gminę będą podlegały grunty wspólnoty gruntowej nie użytkowane rolniczo,,
− Z-ca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  zaproponował  rozpatrzenie  wyżej  zgłoszonego 
wniosku w p.12.
− radna Pani Alicja Skrzybalska – zapytała, czy jest wyceniona przeznaczona do sprzedaży 
działka w Stawie,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że działka w Stawie jest wyceniona,
− radna  Pani  Jadwiga  Strembicka  –  zwróciła  się  o  spowodowanie  wycinki  drzew  przy 
przejeździe kolejowym w Tymieńcu celem poprawy widoczności,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  sprawę  wycinki  drzew  przy  przejeździe 
kolejowym w Tymieńcu celem poprawy widoczności zgłosić Pani Danucie Śniegula,
− radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, że we wtorek w Komendzie PSP w Kaliszu 
odbyła  się  odprawa  w  sprawie  zawodów  pożarniczych,  o  odprawie  dowiedział  się  dwie 
godziny przed spotkaniem, jest  zły przepływ informacji,  zwrócił  się  o rozpatrzenie sprawy 
dowiezienia dwóch drużyn OSP, które będą reprezentować Gminę na zawody powiatowe,  

Wobec  braku  dalszych  interpelacji  o  godz.  10.10  zarządził  przerwę.  Po  przerwie 
o godz.10.25 obrady wznowił Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Kupaj i stwierdził, że 
w sesji bierze 15 radnych zapewniając   quorum wymagane dla prawomocności obradowania 
oraz podejmowanych uchwał. 
Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przestawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. 



− radny Pan Paweł  Domagała  –  stwierdził,  że  podczas  spotkania  na  sesji  rady Gminy ze 
Starostą  Kaliskim  padły  z  jego  strony  kwieciste  słowa  w  sprawie  inwestycji  drogowych 
i współpracy z Gminą, nikt nie poruszył sprawy potrzeby naprawy drogi Krowica Zawodnia – 
Staw,  Starosta  obiecał  zorganizowanie  objazdu  dróg  powiatowych  i  umożliwienie  radnym 
wzięcia udziału w tym objeździe – ale do tego nie doszło – jest zawiedziony taką postawa 
Starosty,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poinformowała, że była przygotowana na wzięcie udziału w 
objeździe dróg powiatowych, do objazdu nie doszło, jest zawiedziona,
− radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że miał zamiar wziąć udział w objeździe, 
ale do tego nie doszło,
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – stwierdził, że ma wrażenie, że Starostwo radnych i Gminę 
potraktowało po macoszemu, inwestują w innych gminach, nie wiadomo  co zrobić aby naszą 
gminę traktowali poważnie,
         Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLVI/258/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 9 - 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.  
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  planuje  się  zwiększenie 
wydatków o kwotę 12.630 zł  z przeznaczeniem na planowaną realizację projektów w ramach 
programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dla świetlic wiejskich w m. Szczytniki, Sobiesęki 
Trzecie i Krowica Zawodnia,

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLVI/259/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 10 - 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 
XLVI/260/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 11  - Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na  
lata 2014 -2020.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w  posiadaniu projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Szczytniki na lata 2014 -2020 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 
XLVI/261/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego. Gminy  
Szczytniki na lata 2014-20120

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są  w posiadaniu projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Szczytniki na lata 2014 -2020 i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
− Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak – zwrócił  się o rozpatrzenie wniosku radnego 
Pana  Piotra  Zimnego  i  w  karcie  projektu  nr  3.1.3  nazwa  projektu  otrzyma  brzmienie 
„Instytucjonalne  wsparcie  odtworzenia  wspólnoty  gruntowej  wsi  Iwanowice  i  pozyskanie 
gruntów nieużytkowanych rolniczo wspólnoty dla Gminy”
            Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek, Rada wniosek rozpatrzyła 
pozytywnie – głosowało 15 radnych.

Wobec braku dalszych  uwag Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLVI/262/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 13 -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydania aktu utworzenia  
Gminnej Biblioteki  Publicznej w Szczytnikach.

Zastępca  Wójta   Pan  Dariusz  Wawrzyniak   omówił  projekt  uchwały  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 
XLVI/263/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  14  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  
Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  pomocy  
materialnej      o charakterze socjalnym..

Zastępca  Wójta   Pan  Dariusz  Wawrzyniak   omówił  projekt  uchwały  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 
XLVI/264/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  15  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  
gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości. 

Zastępca  Wójta   Pan  Dariusz  Wawrzyniak   omówił  projekt  uchwały  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 
XLVI/265/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 16 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału  
Powiatu  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych  
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj  stwierdził,  że  radni  są  w  posiadaniu 
kserokopii  pisma  Starosty  Kaliskiego  nr  OR.500.1.2014  z  dnia  17  lipca  br.  w  sprawie 
zaopiniowania projektu  uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu  na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym i przedstawił projekt opinii  w powyższej sprawie, następnie zwrócił się 
o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  opinii,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego (głosowało 15 radnych).
Punkt 17- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 18 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Piotr Zimny – zapytał kiedy będzie zakupiony agregat prądotwórczy dla Stacji 
Uzdatniania Wody w Iwanowicach, poinformował, że przy drodze Iwanowice – Zajączki są 
wiatrołomy i zwrócił się o spowodowanie ich uprzątnięcia,
Punkt  19 – Zakończenie sesji.
W  związku  z  omówieniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady 
o godz. 11.05  zamknął sesję. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


