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

 odbytej w dniu 20 października  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. Omówienie  sprawy  obowiązku  złożenia   przez  radnych  oświadczeń  majątkowych 
w terminie na 2 miesiące przed upływem kadencji
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki”
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  umowy  użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Staw.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy m. Staw”.
13.Odpowiedzi na interpelacje. 
14.Zapytania, wolne wnioski.
15.  Zakończenie sesji.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia Sesji  o godz.  9.\10 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 
Andrzej Kupaj  i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14,  
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz 
podejmowanych uchwał. 
Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj  poinformował,  że  zaszła  potrzeba 
poszerzenia  porządku  obrad  i  po  p.  11.  zaproponował  dodanie  p.12.  „Podjęcie  uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej  położonej  w  m.  Staw.”,  pozostałe  oznaczyć  dalej  kolejno,  „Podjęcie  uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej  położonej  w m. Staw.”,  następnie   zwrócił  się  o  zgłaszanie uwag i  wniosków 
w sprawie porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad, w wyniku którego Rada jednogłośnie 
przyjęła przedstawione zmiany (głosowało 14 radnych), Przewodniczący Rady poinformował, 
że sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego w 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  ostatniej  sesji  i  zwrócił  się 
o zgłaszanie uwag. 
        Wobec braku    uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
w sprawie   przyjęcia protokołu.
       Rada  Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 14 radnych) dokonała 
przyjęcia przedłożonego   projektu  protokołu. 
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. 
− Pan Wójt poinformował,  że na zebraniu wyborczym w dniu 19 października br.  w 
Sobiesękach Trzecich  poruszono sprawę rozdziału  darów przez  Gminny Ośrodek Pomocy 



Społecznej w Szczytnikach, mówiono o nieprawidłowościach,
− radny Pan Roman Siciarek – poinformował, że brał udział w tym zebraniu, zapytano 
go skąd były dary, ile ich było, kto jest uprawniony do otrzymania darów, on odpowiedział, że 
nic na ten temat nie wie, wtedy zapytano go „po co bierze udział w sesjach skoro nie ma 
wiedzy na ten temat',  postawiono mu zarzutu braku zaangażowania w sprawę wydzielenia 
funduszu  sołeckiego,  modernizację  oświetlenia,  dowozu  dzieci  do  szkół,  postawiono  mu 
zarzut,  że  nie  pomaga  niepełnosprawnym,  poinformował,  że  na  posesji  w  sąsiedniej 
miejscowości  Pośrednik,  gdzie  są  hodowane  psy  kontener  zasłania  zakręt  i  stwarza  to 
zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poinformowała, że pół roku temu od mieszkańców 
Stawu  dowiedziała  się  o  rozdzielaniu  darów,  spotkała  się  z  sugestiami  o  niewłaściwym 
sposobie ich rozdzielania, zwróciła się o sporządzenie wykazu ilości rozdzielonych darów z 
podziałem na sołectwa,
− radny Pan Kazimierz  Bączyk – stwierdził,  że  o powyższej  sprawie była mowa na 
jednej z ostatnich sesji Rady Gminy, było to przedmiotem obrad komisji,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  sprawa  funduszu 
sołeckiego była omawiana na spotkaniu z sołtysami, tylko dwóch sołtysów opowiedziało się 
za tworzeniem funduszu sołeckiego,
− Wójta Pan Marek Albrecht – zaproponował, aby sprawę darów ostatecznie wyjaśniła 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danuta Kupaj,
− Kierownik  GOPS  Pani  Danuta  Kupaj  –  poinformowała,  że  sprawa  darów  była 
omawiana  na  posiedzeniach  Komisji,  dary  otrzymały  rodziny  korzystające  z  pomocy 
społecznej  gdzie  dochód  na  osobę  w  jednoosobowym  gospodarstwie  domowym  nie 
przekracza  813  zł  oraz  w  gospodarstwach  wieloosobowych  456  zł/osobę  w  rodzinie, 
w sprawie darów była podpisana umowa z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, odbiorcy 
darów kwitowali odbiór na listach, wszystkie dary zostały rozdysponowane i są rozliczone, 
dary otrzymały rodziny korzystające z pomocy społecznej oraz te które się zgłosiły o pomoc 
i spełniły kryteria dochodowe, pomoc jest udzielana na wniosek, z darów skorzystało ok. 160 
rodzin, z pomocy korzysta 267 rodzin,
− radny Piotr Zimny – poinformował, że o rozdziale darów radni nic nie wiedzieli,
− Wójt  Pan Marek Albrecht  – stwierdził,  że  na zebraniach wyborczych pod adresem 
kandydatów na radnych będą kierowane różne nieprawdziwe zarzuty i trzeba je wyjaśniać,
− radny Pan Bogumił  Jankowski  –  stwierdził,  że  trudno  jest  dementować  kłamstwo, 
poinformował, że na zebraniu w Niemieckiej Wsi zarzucono mu i radnemu Panu Piotrowi 
Zimnemu,  że  na  sesji  głosowali  przeciw  przebudowie  drogi  powiatowej  Iwanowice  – 
Szczytniki – gdzie Rada jednogłośnie (15 radnych za) wypowiedziała się za budową tej drogi,
Punkt  5  -  Informacja  przewodniczących  Komisji  Rady  o  pracach  komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że 
w  okresie  międzysesyjnym  Komisja  Rewizyjna   obradowała  na  2  posiedzeniach  1  i  2 
października 2014 r. przedmiotem obrad była sprawa wykonania budżetu gminy za I półrocze, 
Komisja  wnioskowała  o  wcześniejsze  przeprowadzanie  przetargów,  przedmiotem  obrad 
posiedzenia  w  dniu  2  października  br.  była  analiza  kosztów  utrzymania  placówek 
oświatowych,  wydatki  na  ten  cel  wyniosły  12.869  tys.  zł  w  tym  3.423  tys.  ze  środków 
własnych, do szkół i przedszkoli uczęszcza 1075 uczniów, podziękowała Członkom Komisji 
za prace w czasie kadencji,
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym  odbyło się jedno  posiedzenie Komisji w dniu 15 października 
2014  r.  przedmiotem  obrad  była  sprawa  funkcjonowania  oczyszczalni  ścieków,  sieci 
kanalizacyjnej  oraz  gospodarka  wodno-ściekowa,  sprawę  referował  Zastępca  Wójta  Pan 
Dariusz Wawrzyniak, gospodarka wodno-ściekowa bilansuje się, 
− Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Oświaty  ...  radny  Pan  Paweł  Domagała  – 
poinformował, że  w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 
13  października,  Komisja  odbyła  posiedzenie  wyjazdowe  wizytując  Zespół  Szkół 
w Szczytnikach, rozbudowany obiekt jest okazały, omówiono sprawy bieżące oraz projekty 



uchwał dzisiejszą sesję,
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  do  Rady 
wpłynęła  następująca korespondencja: 
−  pismo Regionalnej  Komisji  Orzekającej  Nr DB /61  /  14 z  dnia  3  października  2014r. 
Przekazujące odpis prawomocnego orzeczenia  Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach 
o  Naruszenie  Dyscypliny  Finansów  Publicznych  przy  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2014 r. sygn. 0965-DB/61/14 o nałożeniu kary upomnienia na 
Pana Marka Albrechta Wójta Gminy Szczytniki – Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
−Uchwała  Nr  21/1049/2014  Kolegium  RIO  w  Poznaniu  z  dnia  8  października  2014  r. 
wskazująca  o  podjęciu  z  naruszeniem  prawa  Uchwały  Nr  XLVII/266/2014  Rady  Gminy 
Szczytniki z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2014 
rok - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
−Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-1.4131.1.385.2014.22 z dnia 24 września 2014 r. 
zawiadamiające  o  wszczęciu  postępowania  nadzorczego  w sprawie  stwierdzenia  w części 
Uchwały Nr XLVII/270/2014 Rady Gminy Szczytniki w sprawie określenia wysokości opłat 
za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  publicznych  przedszkolach  i  oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach zespołów szkół prowadzonych przez 
Gminę Szczytniki - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
Punkt 7  - Interpelacje
− radny Pan Roman Siciarek – na zebraniu przedwyborczym w Sobiesękach Trzecich zadano 
mu pytanie o przyszłość Szkoły w Sobiesękach Drugich oraz w sprawie lamp oświetlenia 
ulicznego, dlaczego nie ma planowanych lamp,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  Szkoła  w  Sobiesękach 
Drugich ma racje bytu, jest potrzeba rozwijania oddziałów przedszkolnych, takie placówki 
powinny dalej funkcjonować i ;powinny być jak najdłużej utrzymywane, co do oświetlenia 
kwestia była już wielokrotnie wyjaśniana na sesjach i komisjach, tam gdzie nie ma tzw. piątej  
linki  Energa  Operator  jako właściciel  słupów wymaga przeprowadzenia  badań obciążenia 
słupów i przedłożenia projektu oświetlenia i to jest obecnie wykonywane; 
− radny Pan Kazimierz  Bączyk  –  w m.  Joanka  nie  ma  śladu modernizacji  planowanego 
oświetlenia  ulicznego,  stwierdził,  że  w  minionych  latach  impreza  p.n.  „Pyrczok” 
w Iwanowicach czy Sobiesękach Trzecich  była organizowana jako ogólna i otwarta, dlaczego 
w tym roku jest imprezą zamkniętą na zaproszenia,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  zorganizowanie  ogólnej  imprezy  pn. 
„Pyrczok” byłoby drogie, warunki lokalowe w m. Kuczewola na to nie pozwalają, na imprezę 
są zaproszeni radni, sołtysi  oraz osoby, które przygotowywały stoły na dożynki w ramach 
podziękowania; 
− radny Pan Paweł  Domagała  –  stwierdził,  że  nie  jest  dobrym rozwiązaniem,  że  Gmina 
Szczytniki  jest  udziałowcem Spółki  Oświetleniowej,  inwestycje  są  realizowane  z  dużymi 
opóźnieniami, Gmina Brzeziny nie jest udziałowcem Spółki Oświetleniowej i tam inwestycje 
są realizowane sprawniej, zgłosił potrzebę wykoszenia rowów przydrożnych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na skrzyżowania celem poprawy widoczności, 
− radny Pan Krzysztof Zawadzki – zwrócił się o przygotowanie informacji o tym gdzie będą 
instalowane nowe lampy na terenie Gminy,
− radny Pan Bogumił Jankowski – zapytał, czy jeszcze będzie kamień z PKP na naprawy 
dróg,
−  Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, ze jak będzie zakończona rozbiórka torowiska 
w m. Radliczyce to pojawi się możliwość pozyskania kamienia,

Wobec  braku  dalszych  interpelacji  o  godz.  10.00  Przewodniczący  Rady  zarządził 
przerwę.  Po  przerwie  o  godz.  10.15  obrady  wznowił  Przewodniczący Rady Pan  Andrzej 
Kupaj, poinformował,  że w sesji biorą udział wszyscy radni – jest  quorum wymagane dla 
prawomocności  obradowania  oraz  podejmowanych uchwał   i  zaproponował  przystąpić  do 
omawiania kolejnych punktów porządku obrad.
Punkt 8 - Omówienie sprawy obowiązku złożenia  przez radnych oświadczeń majątkowych  
w terminie na 2 miesiące przed upływem kadencji



Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj poinformował, że wszyscy radni wywiązali 
się z ustawowego  obowiązku złożenia  oświadczeń majątkowych  w terminie na 2 miesiące 
przed upływem kadencji, na jego ręce wpłynęły oświadczenia od wszystkich radnych, drugie 
egzemplarze   zostały wysłane do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, 

Następnie o godz. 10.20 Przewodniczący Rady zarządził przerwę. Po przerwie o godz. 
10.50 obrady wznowił  Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj i poinformował, że w sesji  
bierze  15 radnych –  przybył  spóźniony,  usprawiedliwiony radny Pan Piotr  Szczepaniak  – 
zapewniając quorum dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał.
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.  
- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zwiększenie wydatków o 20 tys. zł 
na  dofinansowanie  do  przebudowę  drogi  powiatowej  Iwanowice  –  Szczytniki,  w  wyniku 
którego Rada większością głosów wniosek przyjęła (głosowało 15 radnych, za – 12, przeciw - 
3)

Wobec braku dalszych  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr 
XLVIII/274/2014 (głosowało 15 radnych, za 14, wstrzymało się - 1).
Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch poinformowała, że wprowadzone zmiany do 
budżetu gminy nie mają wpływu zna zmianę WPF i podjecie uchwały w tej sprawie stało się 
bezprzedmiotowe.
Punkt 10  - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki”

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak przestawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie, poinformował, ze zmiana w m. Marchwacz dotyczy terenu mogiły, drogi dojazdowej 
i terenu boiska i ich przejęcia na cele użyteczności publicznej, zwrócił się o zgłaszanie uwag 
w powyższej sprawie.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie    podjęła  Uchwałę  Nr 
XLVIII/275/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  11  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  umowy  
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Staw.

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak przestawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie, poinformował, że wyrażenie zgody na   rozwiązanie w części umowy i wygaszenie 
prawa  użytkowania  wieczystego  dotyczy  działki,  która  będzie  przejęta  pod  garaż  dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.
Wobec  braku  uwag  Przewodniczący Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  przedmiotowej 
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLVIII/276/2014 
(głosowało 15 radnych).
Punkt 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy m. Staw”.

Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak przestawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie,  poinformował,  że  podjecie  uchwały  jest  potrzebne  przy  ubieganiu  się 
o dofinansowanie zadań objętych planem odnowy, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej 
sprawie.

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLVIII/277/2014 (głosowało 15 radnych).

Punkt 13- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 14-    Zapytania, wolne wnioski.  
− Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj  –  stwierdził,  że  rozpoczyna  się  kampania 
wyborcza,  zwrócił  się  o  rzeczowe  i  kulturalne  prowadzenie  kampanii,  o  rzetelne 
podsumowanie  4-ro letniej  kadencji,  wyborcy nie  są  zorientowani  w wielu  sprawach,  nie 
zawsze  znają  i  rozumieją  obowiązujące  przepisy prawa,  zwrócił  się  o  rzetelne  udzielanie 



odpowiedzi po to aby nie wprowadzać w błąd, prowadzić merytoryczna dyskusję po to aby po 
wyborach dalej żyć i pracować w swoim środowisku,
− Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował,  że po terenie  Gminy jeździ 
projektant i zbiera zgody od właścicieli nieruchomości w sprawie instalacji lamp na słupach 
oświetleniowych, poinformował,  że zadłużenie Gminy wynosi niecałe 7 mln zł, to nie zagraża 
płynności  finansowej,  teraz  jest  dobry  czas  na  zaciąganie  kredytów,  bo  jest  niska  stopa 
procentowa,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował,  że podczas tej  kadencji   zadłużenie Gminy 
wzrosło o 3 mln zł,  zainwestowano 16 mln zł,
Punkt  15 – Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
powtórnie zwrócił się o prowadzenie merytorycznej kampanii wyborczej, poinformował, że 
w  tej kadencji   odbędzie się jeszcze jedna sesja,  o godz. 11.15  zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


