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

 odbytej w dniu 12 września  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.Omówienie  przedłożonej  radnym  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy 
Szczytniki za I półrocze 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
11. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r.
12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w Szczytnikach do prowadzenia  postępowania  w sprawach  pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym.
13.  Podjęcie  uchwały 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.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Szczytniki.
15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę 
Szczytniki porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego 
realizacji  wspólnych  celów  i  przedsięwzięć  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  dla  obszaru  funkcjonalnego  ośrodka  regionalnego  Kalisza  z  Ostrowem 
Wielkopolskim. 
16 .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na 
okres powyżej 3 lat
17.  Omówienie  sprawy  obowiązku  składania  przez  radnych  oświadczeń  majątkowych 
w terminie na 2 miesiące przed upływem kadencji
18. Odpowiedzi na interpelacje. 
19. Zapytania, wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  9.40  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 poinformował, że zaszła potrzeba poszerzenia 
porządku  obrad  i  po  p.  10.  zaproponował  dodanie  p.  „11.  Podjecie  uchwały  w  sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r.”, pozostałe oznaczyć dalej kolejno, po p. 14 
dodać  p.  „15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę 
Szczytniki porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego 
realizacji  wspólnych  celów  i  przedsięwzięć  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  dla  obszaru  funkcjonalnego  ośrodka  regionalnego  Kalisza  z  Ostrowem 
Wielkopolskim” oraz p. „16 .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy  gruntu  na  okres  powyżej  3  lat”,  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 15 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 15 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. Zwrócił 
się o zgłaszanie zapytań w powyższej sprawie.
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,  Komisja 
dokonała analizy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne, Komisja uznała za celowe i słuszne 
dokonywanie  zakupu  sprzętu  pożarniczego  celem  doposażania  poszczególnych  jednostek, 
planowana kwota wydatków jest za mała i trudno zaspokoić występujące potrzeby,
− Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym  odbyło się jedno  posiedzenie Komisji, Komisja odbyła posiedzenie 
wyjazdowe,  Komisja  obejrzała  odnowione  zbiorniki  wodne  w  m.  Krowica  Pusta 
i m. Radliczyce, inwestycje wykonane estetycznie i  „robią wrażenie”, Komisję niepokoi niski 
stan wody, który może być przyczyna zarastania w przyszłości,
− Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty ... radny Pan Paweł Domagała – poinformował, 
że  w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 25 sierpnia br.  
przedmiotem obrad była sprawa profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
uzależnień,  sprawę  referowała  inspektor  Urzędu  Gminy  Pani  Maria  Wiączek-Hendler, 
kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Pani  Danuta  Kupaj  poinformowała,  że 
pracownicy  GOPS  rozdysponowali  dużą  ilość  produktów  żywnościowych  jako  darów  dla 
rodzin najbardziej potrzebujących,
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
−  Uchwała Nr 15/752/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 
lipca  2014  r.  umarzająca  postępowanie  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr 
XLIV/248/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Szczytniki na 2014 r., -  Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
−pismo Wojewody Wielkopolskiego nr KN-1.4131.1.352.2014.22 z dnia 6 sierpnia 2014 r. 
o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 
XLVI/264/2014  Rady  Gminy  Szczytniki  z  dnia  25  lipca  2014  r.  w  sprawie  upoważnienia 
Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  do  prowadzenia 
postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym – ze względu na istotne 
naruszenie prawa -  Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
−Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-1.4131.1.352.2014.22 z dnia 
27  sierpnia  2014  r.  orzekające  nieważność   Uchwały  Nr  XLVI/264/2014  Rady  Gminy 
Szczytniki z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym – ze względu na istotne naruszenie prawa – Rada Gminy 
przyjęła do wiadomości,
−  pismo  Starosty  Kaliskiego  nr  WR.061.2/2013  z  dnia  4  września  2014  r.  informujące 
o przyjęciu przez Radę Powiatu Kaliskiego Strategii Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014 
– 2021 - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,



−pismo Starostwa Powiatowego w Kaliszu z dnia 20 sierpnia 2014 r. przekazujące Uchwałę Nr 
XLV/484/2014 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze oraz 
Uchwałę Nr XLV/484/2014 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zajęcia  stanowiska wobec 
wprowadzenia  przez  Federację  Rosyjską  embarga  na  import  polskich  owoców  i  warzyw 
podjęte  w  dniu  19  sierpnia  2014  r.  -  Rada  Gminy  postanowiła  przekazać  Wójtowi  wg 
właściwości,
−pismo  pracowników  obsługi  z  zespołu  Szkół  w  Iwanowicach  w  sprawie  podwyżek 
wynagrodzeń,
−radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdził,  że  pracownicy  obsługi  otrzymują  najniższe 
wynagrodzenia  w  wysokości  1320  zł  netto,  zwrócił  się  o  potraktowanie  tego  pisma  jako 
wniosku do budżetu na 2015 r.
−  radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  – stwierdziła,  że  na  koniec  minionej  kadencji  w 2010 r.  
pracownicy obsługi szkół otrzymali  5 % podwyżki wynagrodzeń po ok. 80 zł brutto,
−  radny Pan Tadeusz Buchwal – stwierdził, że istnieje możliwość wynajęcia firmy zewnętrznej 
do obsługi,
−  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  ze  nie  widzi  potrzeby  zatrudniania  firm 
zewnętrznych do obsługi szkół,
−  Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  – poinformował,  że pracownicy obsługi  szkół 
otrzymywali  podwyżki  jeśli  ich  wynagrodzenie  było  niższe  niż  minimalne,   przy  zmianie 
wysokość płacy minimalnej, 
       Wobec braku dalszych uwag  Rada Gminy postanowiła przekazać pismo Wójtowi wg 
właściwości,
Punkt 7  - Interpelacje
− radny Pan  Kazimierz  Bączyk  –  zwrócił  się  o  spowodowanie  wykaszania  poboczy przy 
drogach,
− radny Pan Roman Siciarek – zwrócił się o spowodowanie wyczyszczenia rowu przy drodze 
w Sobiesękach Trzecich,
− Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że sprawę wykaszania poboczy i oczyszczenia 
rowu należy zgłosić Pani E. Biernat – Kierownik Referatu Urzędu Gminy,
− radny Pan Bogumił Jankowski – zwrócił się o spowodowanie naprawy grobowca dziedzica 
Iwanowic,
− Wójt Pan Marek Albrecht poinformował,  iż ta kwestia jest  już w trakcie realizacji,  prac 
podjęli się strażacy OSP z Iwanowic;  
− radny Pan Piotr Zimny - zwrócił się o przygotowanie informacji na temat rozdzielonych 
przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   darów  z  podaniem  liczby  obdarowanych 
z podziałem na sołectwa, poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu po 
kontroli  kompleksowej  wydała  zalecenia  pokontrolne  z  podaniem  do  wiadomości  Radzie 
Gminy przed udzieleniem absolutorium,  ale  tak się  nie  stało,  radni  zapoznali  się  z  tym za 
pośrednictwem internetu, wystąpienie pokontrolne dotyczy drobnych uchybień odnośnie pracy 
Wójta,  czy  Urzędu  Gminy,  wykazane  jest  minimalne  przekroczenie  górnych  kwot 
wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy, stwierdził, że na przyszłość dobrze by 
było aby z podobnymi sprawami Rada była zapoznawana na sesji przez Komisję Rewizyjną, 
czy Pana Wójta, a nie za pośrednictwem internetu,
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  że  o  wydaniu  powyższego  wystąpienia 
pokontrolnego było mówione na jednej z sesji na początku roku,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że podział darów na sołectwa 
mógłby wskazywać osoby, które otrzymały te dary a to jest niezgodne z prawem, przekazanie 
darów jest kontrolowane przez PKPS według ściśle określonych zasad i według nich można 
sprawdzi,  kto  jest  uprawniony  do  ich  otrzymywania,  co  do  wystąpienia  pokontrolnego  i 
zawartych w nim zaleceń to nie mają nic wspólnego z udzieleniem absolutorium Wójtowi z 
wykonania budżetu za rok 2013 bo na to jest odrębna opinia, sama zaś kontrola dotyczyła roku 
2012,  on ani  Pan Wójt  nigdy nie  ukrywali  żadnych danych związanych z kontrolą  i  o jej  
wynikach było już mówione a sam raport pokontrolny przekazany został  Przewodniczącemu, 
do wglądu komisji rewizyjnej i zamieszczony na stronie BIP Urzędu, Z-ca powiedział, iż może 
jedynie przeprosić Radnych, że nie dopilnował jego skopiowania i przekazania Radnym, co do 



naliczenia  wynagrodzenia  dla  Z-cy  Wójta  i  Skarbnika,  potwierdził,  iż   zostały  błędnie 
przygotowane umowy i błędnie naliczono wynagrodzenie a nadpłata została zwrócona,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – zwróciła się o pomoc i spowodowanie posprzątania rynku 
w Stawie oraz naprawy zakrętu do szkoły,
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  przedłożonej  radnym  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  
gminy Szczytniki za I półrocze 2014 roku.

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  omówiła  przedłożoną  radnym  informacje 
o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Szczytniki  za  I  półrocze  2014  roku  i  zwróciła  się 
o zgłaszanie uwag.

Rada nie zgłosiła uwag w powyższej sprawie.
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.  

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLVII/266/2014 (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 
XLVII/267/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 11  - Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r.

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie 
i  zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji. Pani Bloch poinformowała, iż kredyt był ujęty w 
planie na 2014 i do tego czasu nie było potrzeby korzystania z niego; 

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XLVII/268/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  12  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  
Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  pomocy  
materialnej      o charakterze socjalnym.

Przewodniczący Rady poinformował,  że  w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym 
wojewody, z którego treścią zapoznał w p. 6 podczas zapoznawania z korespondencją do Rady 
zaszła konieczność podjęcia powtórnie uchwały w powyższej sprawie. 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 
XLVI/269/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  13  -   Podjęcie  uchwały  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.

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/270/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt  14  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  
z mieszkańcami Gminy Szczytniki.

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/271/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 15 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki  
porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji  
wspólnych celów i  przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych dla  
obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.  

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/272/2014 (głosowało 15 radnych).
Punkt 16 -  Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy  
gruntu na okres powyżej 3 lat

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 większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr 
XLVI/273/2014 (głosowało 15 radnych, za- 14, wstrzymało się - 1.
Punkt 17- Omówienie sprawy obowiązku składania przez radnych oświadczeń majątkowych  
w terminie na 2 miesiące przed upływem kadencji

Inspektor Urzędu Gminy Pan Mirosław Kowalski poinformował, że stosownie do art. 
24h ust. 3 plt 2 i ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  
poz.  594  z  późn.  zm.)  na  radnych  ciąży  obowiązek  złożenia  oświadczenia  majątkowego 
w terminie  na 2 miesiące przed upływem kadencji,  radni w materiałach na sesję otrzymali 
druki oświadczeń majątkowych, Następnie zapoznał radnych z treścią opinii profesora Macieja 
Szewczyka  wykładowcy  Wielkopolskiego  Ośrodka  Kształcenia  i  Studiów  Samorządowych 
w powyższej sprawie.
Punkt 18 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 19 -    Zapytania, wolne wnioski.  
− Radny Pan Grzegorz Ostrowski – zapytał, dlaczego są duże wydatki na energię elektryczną 
na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody,
− radny Pan Kazimierz Bączyk  – zapytał kiedy będzie zakupiony agregat prądotwórczy dla 
Stacji Uzdatniania Wody w Iwanowicach, 
− radny Pan Bogumił Jankowski – zapytał, czy jeszcze będzie kamień z PKP na naprawy dróg, 
poinformował,  ze  wybudowana z kamienia  droga w m.  Niemiecka Wieś  wymaga naprawy 
poprzez zasypanie dziur kamieniem i ubicie wałem,
− radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  poinformował,  że  budynek  po  Komisariacie  Policji 
w Szczytnikach ma przejąć Starostwo, zwrócił się o monitorowanie tej sprawy celem przejęcia 
budynku przez Gminę od Starostwa,
− radny Pan Maciej Ziółkowski – zapytał, czy już są zgody na budowę drogi w Trzęsowie,
− Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że wydatki za prąd na hydroforniach 
wynikają  z  korekt  faktur  sporządzanych przez  Energę  SA i  dotyczą  w części  jeszcze  roku 
ubiegłego, co do agregatu cały czas trwają poszukiwania używanego ale dobrego agregatu a to 
nie jest łatwe, co do drogi z Radliczyc do Trzęsowa - Gmina posiada wymagane zgody na 
budowę II etapu i jest w trakcie przygotowania projektu, przetarg będzie ogłoszony w tym roku, 
pozostaje  jeszcze  ostatni  III  etap najkrótszy i  tam przygotowywane są propozycje  podziału 
geodezyjnego i  wtedy przystąpimy do rozmów z właścicielami gruntów, co do kamienia to 
czekamy na informację ze strony PKP czy jeszcze jakąś partię nam przekażą, co do budynku po 
Komisariacie, sprawa jest monitowa Wójt rozmawiał już z Komendantem Policji w Kaliszu i 
Starostą; 
− radna  Pani  Alicja  Skrzybalska  –  zwróciła  się  o  sporządzenie  zestawienia  inwestycji 
wykonanych  podczas  tej  kadencji  Rady  z  podziałem  na  poszczególne  okręgi  wyborcze 
i miejscowości,
− Z-ca Wójta poinformował, iż jest z tym pewna trudność podziału tych inwestycji bo jak np. 



przypisać  drogę,  która  przechodzi  przez  3  okręgi,  czy  inwestycje  w  Szkołę  do  której 
uczęszczają  uczniowie  z  kilku  okręgów,  praktycznie  każdy Radny wie  co  zostało  na  jego 
terenie zrealizowane;   
Punkt  20 – Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz. 11.10  zamknął sesję. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


