
P R O T O K Ó Ł Nr X/ 2015 
z Sesji Rady Gminy Szczytniki 
odbytej w dniu 17 września 2015 r. 

           w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach

W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht,
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Radca Prawny Pani Maria Kołakowska-Marciniak.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji. 
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 
7. Interpelacje.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze 2015 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej         w

Szczytnikach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do sądu rejonowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/120/09 Rady Gminy Szczytniki        z

dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia „Leader” z udziałem Gminy Szczytniki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Zapytania, wolne wnioski. 
16. Zakończenie sesji. 

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.9.\00  dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki  Pan Bogdan

Augustyniak 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 poinformował, iż każdy z radnych w materiałach otrzymał proponowany

porządek obrad na dzisiejszą Sesję.  Zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków     w sprawie porządku
obrad.

Wobec  braku  uwag  w sprawie  zmiany  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  poddał  pod
głosowanie  przedstawiony  porządek  obrad,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  go  przyjęła
(głosowało 15 radnych). Przewodniczący Rady poinformował, że sesja będzie przebiegać wg porządku
dziennego w brzmieniu jak wyżej.

Punkt 3 - Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie przedłożonego w

materiałach na sesję projektu protokołu z ostatniej sesji.
- radny Pan Paweł Domagała – poinformował, że w protokole z ostatniej sesji z 31 lipca 2015r. w p. 3
nie zaprotokołowano jego wypowiedzi dotyczącej uwzględnienia chodników przy drodze powiatowej
w miejscowości Krowica Pusta, jego intencją było aby ta wypowiedź została uwzględniona, zmianę
przyjęto do protokołu; 



Wobec braku dalszych uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
w sprawie przyjęcia protokołu ze zgłoszoną poprawką.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 15 radnych) dokonała przyjęcia
przedłożonego projektu protokołu ze zgłoszoną poprawką.

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),  następnie
zwrócił się o zgłaszanie uwag, pytań odnośnie swojego wystąpienia.
- radny Pan Andrzej Kupaj – wystąpił z zapytaniem dlaczego w wykazie miejscowości, w których jest
zakładane  oświetlenie,   Spółka  „Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe”  z  siedzibą  w  Kaliszu,  nie  ma
miejscowości  Borek  i  Pośrednik,  zwrócił  się  do  Pana  Wójta  o  wyjaśnienie  sprawy  i  pisemną
odpowiedź spółki,

Punkt 5 - Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

- radna Pani Danuta Świątek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– poinformowała, że              w
okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń Komisji.

-  radny  Pan  Paweł  Domagała  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  poinformował,  że  dniu  24
sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji, w posiedzeniu udział wzięli pracownicy Urzędu
Gminy  w  Szczytnikach  –  Panie:  Danuta  Śniegula  –  Inspektor  UG  ds.  ewidencji  działalności
gospodarczej,  handlu  i  zezwoleń  oraz  Maria  Wiączek-Hendler  –  inspektor  UG  ds.  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych. Omówiono następujące zagadnienia:
 1)  stan  firm i  rozwój  przedsiębiorstw  na  terenie  gminy  –  tendencja  utrzymuje  się  na  poziomie
ubiegłego roku,
2) problem alkoholizmu na terenie gminy – sytuacja podobna do lat poprzednich, osoby uzależnione
od  alkoholu  podejmują  leczenie,  dzieci  z  rodzin  dotkniętych  alkoholem  corocznie  wyjeżdżają  na
turnusy wakacyjne organizowane przez gminę.
3) problem suszy i zgłaszania szkód – straty wywołane suszą zgłosiło do Urzędu ok 700 rolników z
terenu gminy, w terminie do 30.09.2015r. każdy z poszkodowanych zobowiązany jest do przedłożenia
w ARiMR w Kaliszu nowy wniosek wraz z  załączonym i  odebranym z  Urzędu protokołem,  jako
załącznik do wniosku. Informacji w tej sprawie udziela Referat Infrastruktury     i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy;
4) inwestycja drogowa, przebudowa dróg powiatowych i chodników na trasie Marchwacz – Lipka oraz
Cieszyków – Szczytniki,  Pan Wójt wystosował do Starostwa pismo zaopiniowane przez Komisję w
sprawie przebudowy dróg, przejęcia przez gminę oraz zmiany kwalifikacji dróg. Na dzisiejszą sesję
miał  być  zaproszony P.  Starosta  aby dokonać  pewnych  ustaleń  i  zawrzeć  pewne porozumienie  w
sprawie dróg. P. Starosta nie dojechał, dlaczego nie został zaproszony?

-  radny Pan Wiesław Wróbel  Przewodniczący Komisji  Zdrowia  … poinformował,  że  w dniu  11
sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji, w posiedzeniu udział wziął Dyrektor Ośrodka Zdrowia
„Medycyna Pracy” Sp. z o.o. w Iwanowicach Pan Marek Sobański, który chciał się spotkać z komisją
na  własną  prośbę  w celu  omówienia  spraw,  które  wcześniej  do niego wpłynęły  od  mieszkańców.
Ponadto  omówiono  sprawy  bieżące,  sprawy  tegorocznych  dożynek  parafialno-gminnych,  sprawy
remontów  w  placówkach  oświatowych,  i  inne.  Pan  Przewodniczący  komisji  w  imieniu  rodziców
podziękował Panu Wójtowi za wykonanie podjazdów do przedszkola w Iwanowicach.

Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęła następująca

korespondencja:
- Pismo  nr  ZSS.422.28.2015.KT  z  dnia  31  lipca  2015r.  Rzecznika  Praw  Dziecka  P.  Marka
Michalaka, w którym zwraca się z prośbą do reprezentantów wspólnot samorządowych               w



sprawie wsparcia i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży tj. tworzenia młodzieżowych
rad gmin wszędzie tam, gdzie jeszcze nie powstały. Młodzieżowe rady gmin przygotowują młodzież
do  życia  obywatelskiego,  ucząc  współdziałania  i  odpowiedzialności  za  dokonane  wybory  poprzez
udział  w procesie  podejmowania  przez dorosłych  decyzji  związanych     z  jej  grupą wiekową na
poziomie  lokalnym.  Rada  Gminy  przyjęła  treść  pisma  do  wiadomości,  nie  wypowiadając  się  za
utworzeniem takiej rady lub przeciw. 
- Pismo Zarządu Gminnego OSP w Szczytnikach z dnia 8.09.2015r. skierowane do Rady Gminy za
pośrednictwem Wójta Gminy Szczytniki o zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie gminy kwoty
do 400 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Szczytniki. W
uzasadnieniu powołano się na pismo z dnia 7.08.2015r. dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP
woj.  wielkopolskiego  skierowane  do  Zarządów  Oddziałów  Gminnych  ZOSP  RP,  informujące  o
zamiarze ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski  Woj. Wielkopolskiego w IV kwartale br. Konkursu
w  ramach  Poddziałania  4.1.5.  wsparcie  systemu  ratownictwa  chemiczno-ekologicznego  i  służb
ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii WRPO 2014-
2020. Z pisma wynika również kolejna szansa dla OSP z województwa wielkopolskiego na zakup
dobrej  jakości  nowoczesnych  samochodów  ratowniczo-gaśniczych  przy  dofinansowaniu  ze  strony
Urzędu Marszałkowskiego Woj.Wlkp. Dlatego też dla OSP z Wielkopolski OW ZOSPRP Woj. Wlkp.
będzie składał wspólny wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego na zakup nowych średnich i
ciężkich  samochodów  ratowniczo-gaśniczych.  Wsparcie  może  być  tylko  przeznaczone  dla  OSP  z
Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego.  Planowane  dofinansowanie  ma  wynosić  do  85  %
kosztów  kwalifikowanych  projektu.  Wkład  własny  wnioskodawcy  na  poziomie  15  %  kosztów
kwalifikowanych wartości inwestycji. 
Wstępne ustalenia  jak wynika  z  pisma  poczyniono  już  na  nadzwyczajnym posiedzeniu  Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kaliszu w dniu 17.08.2015r. w obecności Wicemarszałka
Woj.Wlkp. Pana Krzysztofa Grabowskiego. Zatem jednostki, które planują zakup nowego samochodu
powinny złożyć  wniosek do 30 września  2015r.  Ustalono również,  że  pierwszeństwo w składaniu
wniosków mają 4 gminy z powiatu kaliskiego, które do tej pory nie zakupiły nowych samochodów
bojowych, m.in. Gmina Szczytniki.
Zarząd  Gminny  ZOSP RP w Szczytnikach  na  swym  posiedzeniu  w  dniu  7.09.2015r.  poddał  pod
dyskusję temat zakupu nowego samochodu. Stwierdzono, że stary sprzęt, który w niedługim czasie
może ulec awarii  lub zużyciu powinien być zastąpiony nowym. Dla OSP Szczytniki jest to bardzo
atrakcyjna oferta opiewająca na kwotę 130-150 tys. zł. Dlatego też Zarząd podjął uchwałę, że nowy
samochód  powinien  zastąpić  40-o  letni  samochód  marki  Jelcz,  który jest  obecnie  na wyposażeniu
jednostki. Na korzyść OSP Szczytniki przemawia również fakt, że jednostka stacjonuje przy drodze
krajowej nr 12  i ma największą liczbę wyjazdów oraz znajduje się w centrum gminy.
-  Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne uwagi na temat złożonego wniosku.
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak poinformował, iż do takiego wniosku musi być załączone
oświadczenie Pana Wójta o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na kwotę ok. 400
tys.  zł.  po przyznaniu dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego kwota zaangażowania zmniejszy się do
130-150tys.zł. 
- radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  poinformował,  iż  na  posiedzeniu  Zarządu  OSP
postanowiono,  że  samochód  jest  potrzebny dla  OSP Szczytnik.  Ponadto  ościenne  gminy takie  jak
Brzeziny, Godziesze mają już nowe samochody i na pewno z przyjemnością patrzy się na nowy sprzęt,
a nie kilkudziesięcioletni i już w części zużyty.
- Radny Pan Roman Siciarek – stwierdził, że podczas palenia lasu ugaszenie pożaru było możliwe
dopiero przy udziale samolotu, samochody pożarnicze sobie nie poradziły.
- Radny Pan Wiesław Wróbel – zasugerował, że warto by zastanowić się nad propozycja, ponieważ
jednostka mieści się przy drodze krajowej, którą przejeżdża dużo samochodów ciężarowych z różnymi
niebezpiecznymi ładunkami i taki samochód rozwiązałby problem pokrycia takich substancji np. pianą
w czasie wypadku.

Wobec braku dalszych wypowiedzi i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wydanie
opinii przez Radę w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 400tys.zł w przyszłorocznym budżecie
z  przeznaczeniem zakup  ciężkiego  samochodu  pożarniczego  dla  OSP w Szczytnikach  zgodnie  ze



złożonym przez  ZG ZOSP RP w Szczytnikach  wnioskiem w sprawie  zakupu nowego samochodu
ciężarowego dla OSP w Szczytnikach. W wyniku głosowania, Rada jednogłośnie wypowiedziała się za
zabezpieczeniem środków w kwocie 400 tys. zł. w budżecie na rok 2016 na powyższy cel (głosowało
15 radnych).

- pismo nr KN-I.4131.1.286.2015.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. informujące
o toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie o stwierdzenie nieważności całości Uchwały nr
VIII/51/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki.
Przewodniczący Rady poinformował, iż uzupełnianie Uchwały jest w trakcie.
-  Radca  Prawny  Pani  Maria  Kołakowska-Marciniak  –  potwierdziła  wypowiedź  Pana
Przewodniczącego  stwierdzając,  iż  po  naniesionych  poprawkach  w  zakresie  prawnym  przekazała
Uchwałę  do  GOPS w Szczytnikach,  aby tam zgodnie  z  wniesionymi  uwagami  dokonano  zmian  i
wprowadzono  odpowiednie  zapisy  do  uchwały.  Przed  podjęciem  uchwała  zostanie  jeszcze  raz
sprawdzona.

Punkt 7 - Interpelacje 
- radny Pan Andrzej Kupaj – stwierdził,  iż w Miejscowości Borek przy drodze w lesie wyrastające
korzenie drzew niszczą asfalt. Proponuje je wyciąć i usunąć.
- radny Pan Paweł Domagała – poruszył temat zamontowanych znaków z numerami nieruchomości
przy drogach gminnych. Zasugerował brak trzech numerów w miejscowości Grab. Co można obecnie
zrobić i ile kosztuje taki jeden znak i czy można obecny zmienić na nowy.
- radny Pan Paweł Domagała – wspomniał o artykule z gazety „Życie Kalisza”, z którego wynika, iż
powiat  zainwestował  w  trzy  drogi  powiatowe  w gminie  Brzeziny.  Zapytał  na  jakiej  zasadzie  jest
przejęcie drogi powiatowej. Najlepiej jak by to wyjaśnił wszystkim radnym p. Starosta. Zaproponował
zaproszenie p. Starosty na najbliższą Sesję Rady Gminy.

Punkt 8 -  Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze.
Przewodniczący Rady zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag i  propozycji  odnośnie przedłożonej  w

materiałach na Sesję informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze. Do
wykonania budżetu nie wniesiono uwag.   

Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w
Szczytnikach.

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

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr     X/60  /2015
(głosowało 15 radnych),

Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do sądu rejonowego.
W nawiązaniu do poprzedniej Sesji Rady Gminy z dnia 31.07.2015r. kiedy to Radzie została

przedstawiona opinia  o zgłoszonym kandydacie  na ławnika do sądu rejonowego,  Przewodniczący
Rady poinformował, iż na wniosek Rady wystąpił o opinię na temat kandydata do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkich Policji w Poznaniu. 

Po otrzymaniu opinii z Policji Zespół do przedłożenia radzie opinii o zgłoszonych kandydatach
na ławników na swym posiedzeniu w dniu 10.09.2015r. przygotował ostateczną opinię o kandydacie na
ławnika.

Przewodniczący Rady odczytał opinię Policji (pismo nr OI-0746-119/2015 z dnia 06.08.2015r.)
oraz opinię Zespołu. Kandydatka na ławnika do sądu rejonowego – p.  Anna Grażyna Paszkowska
uzyskała pozytywną opinię  Zespołu.

Po  odczytaniu  opinii  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  omawiania  i  realizacji  kolejnych
punktów obrad w sprawie wyboru ławnika, a mianowicie:



Powołanie trzyosobowej Komisji skrutacyjnej do wyboru ławnika.
Zwrócił się o zgłaszanie radnych do Komisji. Rada zgłosiła kolejno następujących radnych:

1. radna Pani Urszula Młynek
2. radna Pani Wioletta Balcerczyk
3. radna Pani Danuta Świątek

Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady z zapytaniem o akceptację składu osobowego Komisji. 
Rada wyraziła swoją wolę bez uwag. Panie radne również wyraziły zgodę na udział w Komisji.
Kolejno  Komisja  ustaliła  wzór  karty  do  głosowania  oraz  zasady  głosowania.  Wydrukowane  karty
zabezpieczono  pieczątką  Rady  Gminy  a  następnie  rozdano  je  wszystkim  radnym.  Komisja
poinformowała, iż przebieg głosowania w wyborze kandydata jest tajny.
Wszystkie karty zostały wrzucone do urny.
Z  przeprowadzonego  głosowania  Komisja  przygotowała  protokół,  którego  treść  odczytała
Przewodnicząca Komisji radna pani Danuta Świątek. Głosowało 15 radnych.
Po odczytaniu protokołu Komisja stwierdziła, iż w głosowaniu brało udział 15 radnych. Oddano 15
głosów ważnych, z czego 6 głosów oddano ZA wyborem kandydata na ławnika, a 9 głosów oddano za
NIE wyborem kandydata na ławnika.
Wobec powyższego zgłoszony kandydat na ławnika do sądu rejonowego w osobie p. Anny Grażyny
Paszkowskiej nie został wybrany. Protokół został podpisany przez członków Komisji     i tym samym
Komisja zakończyła swoją pracę.  Na podstawie protokołu przygotowano  Uchwałę Nr     X/61  /2015, o
nie wyborze kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego              w Kaliszu na kadencję 2016-
2019.  

Punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/120/09 Rady Gminy Szczytniki z
dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia „Leader” z udziałem Gminy Szczytniki.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radcy Prawnego Pani Marii Kołakowskiej-Marciniak o
wypowiedzenie się na temat przesłanej w materiałach na sesję projektu uchwały         o treści jak
wyżej. Radca Prawny zwrócił uwagę na formę przesłanego przez LGD projektu uchwały, stwierdzając,
iż wzór uchwały jest błędny.
- radny Pan Andrzej Kupaj wystąpił z zapytaniem, czy nie można przedzwonić do LGD              z
zapytaniem o ewentualną  zmianę  treści  uchwały i  przesłanie  jej  faksem do końca sesji,  aby Rada
mogła  ją  dzisiaj  podjąć,  ponieważ  nie  uchwalenie  spowoduje  po  kilku  dniach  ponowne zwołanie
posiedzenie Rady.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował odłożenie tego tematu do końca Sesji i
po dokonanych uzgodnieniach z LGD Rada wróci ponownie do sprawy.
Rada przyjęła aprobatę i Przewodniczący przystąpił do omawiania dalszych punktów porządku obrad.

Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych. 
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie,

zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt

przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   X  /62/2015
(głosowało 15 radnych),

Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie,

zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt

przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   X  /63/2015
(głosowało 15 radnych),

Punkt 14 – Odpowiedzi na interpelacje
- odnośnie oświetlenia w Borku i Pośredniku, i innych miejscowościach Zastępca Wójta pan Dariusz



Wawrzyniak poinformował, że nie jest zakładane oświetlenie w miejscach, gdzie zgodnie z projektem
są planowane słupy do wymiany, w takim bowiem przypadku koszt wymiany spoczywałby na Gminie
zamiast  na Enerdze Operator,  oczywiście  jest  to bardzo kosztowne zadanie,  nie mniej  ustalono,  że
Spółka wystąpi do Energii o  wydanie warunków, w których będzie dokładnie określone jakie koszty
byłyby po stronie Gminy a jakie po stronie Energii Operator i wtedy zostaną podjęte dalsze decyzje; 
- odnośnie znaków Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak odpowiedział, iż koszt znaku ze słupkiem
wynosi  220,-  zł.,  jednocześnie  zaapelował,  aby w rozmieszczeniu  znaków kierować się  potrzebą  i
logiką, tam np. gdzie nieruchomości znajdują się bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej jest to
po prostu niezasadne,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził, iż korekta przydałaby się na trasie od p. Soboty        w
Joance na skrzyżowaniu,
- co do drogi powiatowej Wójt Pan Marek Albrecht odpowiedział,  iż drogi w Brzezinach w latach
2013-2014 robił Powiat, nie było przekwalifikowania i Gmina ich nie przejmowała. Obecnie Gmina
Brzeziny przejmuje drogę (zmienia jej kategorię na gminną) ale jest to droga nie o takim znaczeniu jak
wskazane  przez  powiat  drogi  powiatowe  w Gminie  Szczytniki.  Gmina  Szczytniki  także  wstępnie
chciała  przejąć zaproponowane drogi  powiatowe ale  wniosek o dofinansowanie miał  być  składany
jeszcze  w  tym  roku  na  2016.  Niestety  doprecyzowanie  przepisów spowodowało,  że  z  wnioskiem
można wystąpić dopiero, gdy jest się już jej właścicielem,  zmianę kategorii drogi z powiatowej na
gminną  można  dokonać  nie  wcześniej  jak  z  początkiem roku  2016  ,  czyli  wniosek  do  programu
przebudowy Dróg moglibyśmy złożyć dopiero na rok 2017. Nie stoi więc nic na przeszkodzie aby to
uczynił Powiat, który poinformował, iż w 2016 r. ma wyznaczone inne drogi poza Szczytnikami, ale
2017 rok jest otwarty.   Wójt podkreślił,  iż deklarował także chęć przejęcia drogi na takich samych
zasadach jak droga Iwanowice - Zajączki Bankowe, czyli na czas realizacji projektu. Niestety obecna
forma zmiany kategorii  drogi z powiatowej na gminną praktycznie zamyka możliwość powrotu tej
drogi w statut powiatowej, ponieważ musi na to wyrazić zgodę rada Powiatu i to nowej kadencji, a
obecna nie da nam żadnej gwarancji, że nowa Rada zgodzi się na jej przejęcie. Wójt podkreślił, iż jest
pełen  obaw  w  zakresie  dalszego  utrzymania  tej  drogi  w  zasobie  Gminnym  co  wiąże  się  z
odśnieżaniem,  bieżącą  naprawą  i  zawsze  istnieje  ryzyko,  że  złożony  wniosek  nie  otrzyma
dofinansowania,  a  wtedy  koszty  bieżących  napraw  przejętych  Dróg  Powiatowych   będą  stanowić
bardzo wysokie obciążenie budżetu, a nie zapominajmy, iż własnych Dróg mamy  prawie 160km i o te
powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności; 
- radny Pan Paweł Domagała odczytał wyciąg z pisma czy protokołu w tej sprawie.
- radny Pan Wiesław Wróbel – poparł propozycję zaproszenia p. Starosty na sesję. Gmina  Brzeziny
zawsze będzie miała lepiej ponieważ Zarząd Starostwa jest z PSL.
W tym momencie Przewodniczący Rady zasugerował odłożenie na moment spraw interpelacji      i
powrócenie  do  sprawy  podjęcia  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  utworzenia  lokalnej  grupy
działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia „Leader” z udziałem Gminy
Szczytniki.

Otóż  po  rozmowie  przeprowadzonej  przez  Radcę  Prawnego  Panią  Marię  Kołakowską-
Marciniak z pracownikiem LGD uchwała będzie poprawiona i zmiany będą kosmetyczne. Dlatego też
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały,        w wyniku, którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr   X  /64/2015   (głosowało 15 radnych)
- radny Pan Piotr Zimny – podjął temat przedłużenia umowy z Ośrodkiem Zdrowia „Medycyna Pracy”
Sp.  z  o.o.  w  Iwanowicach.  Zasugerował  zbyt  niską  kwotę  przeznaczoną  na  badania  lekarskie.
Zaproponował zwołać wspólną komisję i zaprosić p. doktora na spotkanie, oponował za zwiększeniem
środków na badania;
- radny Pan Wiesław Wróbel – poparł propozycję wspólnego spotkania Pana Marka Sobańskiego z
radnymi;
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał o wykonanie inwestycji wynikających z planu budżetu, ponieważ
jest już wrzesień ,a  wykonanie jest w 30 %;
- Wójt Pan Marek Albrecht odpowiedział,  że ten % niewykonania planu jest na 30 czerwca 2015 i
dotyczy głównie inwestycji  w przydomowe oczyszczalnie  ścieków, na obecną chwilę  jest  problem
dokumentowy z  trzema oczyszczalniami,  natomiast  fizycznie  jest  już  wszystko  zamknięte,  zapłata



ostatniej faktury podniesie poziom realizacji planu;
- radny Pan Paweł Domagała – zapytał jak z salami gimnastycznymi;.
- z-ca Wójta poinformował, iż inwestycje będą realizowane, tak jak wcześniej wspominał w oparciu o
pozyskane  środki  zewnętrzne,  nabory  z  PROW   w  ramach  tzw.  „Odnowy  wsi”  pojawią  się
najwcześniej  w  przyszłym  roku  i  do  tego  momentu  musimy  mieć  przygotowaną  dokumentację
projektową, która jest w trakcie wykonywania; 
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał jak zorganizować problem odbioru wniosków i składania ich do
Agencji.
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że protokoły są już wydawane          w
Urzędzie i rolnicy mogą je odbierać, informacja została przekazana sołtysom; 
- radny pan Paweł Domagała – zapytał o dofinansowanie sal, z jakich instytucji będzie dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i czy też Urząd Marszałkowski, i czy tylko na sale  pełnowymiarowe;
-  z-ca  Wójta  poinformował,  iż  na  dzień  dzisiejszy  raczej  nie  będzie  szans  na  otrzymanie
dofinansowania z Ministerstwa Sportu, ponieważ ich priorytetem są duże pełnowymiarowe sale, ale to
może jeszcze ulec zmianie, co do Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnienie było przekazane powyżej; 
- Przewodniczący Rady – zgłosił interpelację dotyczącą spryskania ul. 1-Maja w Stawie koło       p.
Szczota oraz  przy wyjeździe z ul. Kilińskiego w ul. Spółdzielczą przydałoby się lustro.
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał  o zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Szczytniki do
przedszkoli w innej gminie.
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak odpowiedział, że na mocy ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, gmina której dzieci uczęszczają do publicznych lub niepublicznych przedszkoli i
oddziałów  przedszkolnych  na  terenie  innej  gminy,  obowiązana  jest  pokryć  koszty  wychowania
przedszkolnego tych dzieci tej gminie. Poinformował również, iż do każdego             z rodziców tych
dzieci wystosowano pismo informujące, o wysokości kosztów jakie musi pokryć gmina Szczytniki za
uczęszczanie  ich  dziecka  do przedszkola  na terenie  innej  gminy np.  Opatówka oraz o rozważenie
możliwości  przeniesienia  dziecka  do  najbliższego  miejsca  zamieszkania  przedszkola  lub  oddziału
przedszkolnego. Z-ca podkreślił,  iż na obecną chwilę niestety niewiele  się zmieniło,  ale też gmina
Szczytniki otrzymuje zwrot kosztów z innych gmin porównywalny do środków przekazanych.

Punkt 15 - Zapytania i wolne wnioski
- Wójt Pan Marek Albrecht wypowiedział się na temat docierających do niego nieprzyjemnych opinii i
komentarzy ze strony mieszkańców odnośnie sprzedaży mieszkań w miejscowości Górki           i
Iwanowice. Odczytał wyjaśnienie w tej sprawie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak poinformował, iż od 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie długo
oczekiwane  przepisy  zmieniające  ustawę o wspólnocie  gruntowej,  kserokopie  przepisów przekazał
radnemu  Panu  Piotrowi  Zimnemu,  podkreślił,  iż  mieszkańcy  Iwanowic  mogą  obecnie  odtworzyć
Wspólnotę, przejąć grunt i zrobić z nim co będą uważali za stosowne, całość procesu będzie prowadził
starosta; 
- radny Pan Piotr Zimny wypowiedział się na temat oświadczenia przeczytanego przez Pana Wójta.

Punkt 16 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady           o

godzinie 11.00 zamknął obrady.

Protokołowała:

Kierownik Referatu
Grażyna Kuchnicka


