
P R O T O K Ó Ł    Nr  XIV/ 2015
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 17 grudnia   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,  Skarbnik  Gminy  Pani
Małgorzata Bloch.
 Porządek obrad

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Spotkanie z przedstawicielami władz Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej.
4. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
8. Interpelacje. 
9. Rozpatrzenie  pisma  o  ponowne  rozpatrzenie  skargi  na  działalność  kierownika

gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Szczytniki.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia   zmiany  statutu  Związku  Komunalnego

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w m. Popów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
14. Informacja w sprawie realizacji zadań oświatowych.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zapytania, wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

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

Bogdan  Augustyniak  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,  że  w  odpowiedzi  na  zaproszenie  na  sesję

przybyli  przedstawiciele  władz  Banku  Spółdzielczego  Ziemi  Kaliskiej,  zaproponował
poszerzenie porządku obrad o p. 3 w brzmieniu: „3. Spotkanie z przedstawicielami władz
Banku  Spółdzielczego  Ziemi  Kaliskiej”  oraz  o  p.  14  w  brzmieniu  „14.  Informacja
w sprawie realizacji  zadań oświatowych”  i  zwrócił  się o zgłaszanie uwag i  propozycji
w sprawie porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
projekt  porządku  obrad  ze  zmianą.  W wyniku głosowania  Rada jednogłośnie   przyjęła
przedstawiony  porządek  obrad  (głosowało  15  radnych).  Przewodniczący  Rady
poinformował, że sesja będzie przebiegać  według porządku dziennego  w brzmieniu  jak
wyżej.

Punkt 3 -   Spotkanie z przedstawicielami władz Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej.
Przewodniczący Rady powitał  przybyłych  na  sesje  przedstawicieli  władz  Banku

Spółdzielczego  Ziemi  Kaliskiej  Prezesa  Banku  Pana  Grzegorza  Poniatowskiego  oraz
Przewodniczącego rady Nadzorczej banku Pana Stanisława Matuszaka, poinformował, że
celem spotkania  jest  omówienie sprawy planu likwidacji  punktów kasowych na terenie
Gminy Szczytniki oraz sprawa działania Banku na terenie Gminy.



-  Prezes  Banku  Pan  Grzegorz  Poniatowski  –  poinformował,  ze  na  spotkaniu
w Emilianowie była poruszona sprawa działania punktu kasowego w Iwanowicach, w tej
sprawie zapadły pewne ustalenia i są realizowane, oddziały Banku funkcjonują w siedmiu
gminach i m. Kalisz, tylko na terenie Gminy Szczytniki funkcjonuje kilka placówek Banku
tj. oddział i punkty kasowe i nie jest to proporcjonalne do potencjału tej gminy, 20 lat temu
w  innych  gminach  zostały  zlikwidowane  punkty  kasowe,  władze  Banku  musza
zachowywać się racjonalnie, gospodarnie, wszystkie instytucje działające na tym samym
terenie,  na  którym  działa  bank  kierują  się  rachunkiem  ekonomicznym,  nie  zawsze
współpracują z bankiem, a władzom Banku odmawia się poparcie bo działają racjonalnie,
-  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  ze  z  punktu  kasowego  w  Radliczycach
korzystają  mieszkańcy  z  miejscowości  Radliczyce  i  miejscowości   przyległych  do
Radliczyc  tj.  Trzęsowa,  Kolonii  Marchwacz,  Gorzuch,  Tymieńca,   oraz  Oszczeklina
i Dąbrowy z Gminy Koźminek, likwidacja punkty kasowego w Radliczycach to likwidacja
kolejnej  instytucji  na  terenie  Gminy Szczytniki,  dotychczasowi  klienci  z  oporem będą
przyjeżdżać do oddziału w Szczytnikach, Bank będzie tracił klientów, na ten teren wejdzie
inny  Bank,  władze  Banku  mają  służyć  również  ludziom  i  zaspakajać  ich  potrzeby,
w  kliencie  dostrzegać  człowieka,  a  nie  kierować  się  tylko  ekonomią,  punkty  kasowe
zarabiają na siebie,
- Prezes Banku Pan Grzegorz Poniatowski – stwierdził, że Gmina Szczytniki nie dysponuje
potencjałem pozwalającym na utrzymanie wielu placówek bankowych, przyszedł czas aby
pewne sprawy uporządkować,  raz  na  miesiąc  jest  robiona  analiza  finansowa dotycząca
działania  punktów  kasowych  i  jest  ona  niekorzystna,  bo  wydatki  ponoszone  na
funkcjonowanie tych punktów są wyższe od wypracowanych przez nie dochodów, Zarząd
Banku musi dbać o 300 mln zł depozytów swoich klientów i nie może pozwolić sobie na
funkcjonowanie na granicy opłacalności,
- radny Pan Wiesław Wróbel – stwierdził, że przestrzega władze Banku przed tzw. Butą, po
likwidacji punktów kasowych w to miejsce wejdą inne banki i to może przyczynić się do
likwidacji Oddziału w Szczytnikach,
- Prezes Banku Pan Grzegorz Poniatowski – stwierdził, że Zarząd Banku musi kierować
się rachunkiem ekonomicznym, opierać konkurencji, zwrócił się o nie posądzanie o butę,
poinformował,  ze punkt kasowy w Radliczycach wymaga modernizacji,  która pochłonie
duże nakłady, analizy wskazują, że poniesione nakłady nie zwrócą się,
-  Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził,  że rachunek ekonomiczny jest
ważny,  ma  zastrzeżenia  co  do  analizy finansowej  punktów kasowych –  uważa że  przy
analizie  wypracowanych dochodów należy brać  pod uwagę dochody generowane przez
depozyty             i kredyty klientów obsługiwanych przez dany punkt kasowy, 
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdził,  że  Bank  za  ostatni  okres  sprawozdawczy
wypracował        3  mln  zł  zysku  i  powinien  podzielić  się  tym  zyskiem z  punktami
kasowymi,  zaapelował,  do  Pana Matuszaka  Przewodniczącego Rady Nadzorczej  Banku
o poparcie wniosku mieszkańców Gminy Szczytniki o utrzymanie punktów kasowych,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Stanisław Matuszak – poinformował, że z terenu
Gminy Szczytniki w radzie Nadzorczej zasiada 3 członków Rady, stanowią oni mniejszość
i nie będą w stanie przegłosować dalszego utrzymywania punktu kasowego w Radliczycach
ze  względu  na  niekorzystny  rachunek  ekonomiczny,  Bank  dzieli  się  swoimi  zyskami,
w związku     z upadłością jednego z BS Bank musiał  wpłacić 530 tys.  zł  na fundusz
gwarancyjny, na posiedzeniu Rady nadzorczej przedstawi stanowisko klientów Banku oraz
Rady Gminy Szczytniki w sprawie punktu kasowego w Radliczycach

W związku  z  brakiem dalszych  zapytań  do  władz  Banku  Przewodniczący Rady
podziękował gościom za przybycie i zreferowanie sprawy.

Punkt 4 - Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie

projektów protokołów z XII i XIII sesji.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia

przedłożonych  projektów  protokołów,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie  przyjęła



projekty protokołów z XII i XIII sesji (głosowało 15 radnych).
Punkt 5 - 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. 
              Rada nie zgłosiła uwag i zapytań.

Punkt  6  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym.
- radna Pani Danuta Swiątek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym odbyły się trzy posiedzenia Komisji w dniach 26 i 27 oraz 30
listopada br.  przedmiotem obrad była analiza i ocena dochodów i wydatków związanych
z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, analiza projektu budżetu gminy
na 2016 rok,
 - radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa … – poinformował, że
w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 11 grudnia br.
w posiedzeniu udział wzięli: Komendant Gminny ZOSP Pan Jerzy Majas, który  omówił
sprawy związane z funkcjonowaniem i działaniem na terenie Gminy jednostek OSP oraz
potrzebami      z tym związanymi, doradca ODR Pan Konrad Raniś, który omówił  sprawę
wypełniania  wniosków  oraz  organizacji  szkoleń  dla  rolników,  omówiono  sprawę
modernizacji  oświetlenia  ulicznego  i  opóźnień  z  tym  związanych,,  Komisja  dokonała
objazdu dokonując oględzin stanu dróg, dokonała zaopiniowania projektu budżetu na 2016
rok,
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Oświaty…
poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji  w dniu
1  i  8  grudnia,  przedmiotem  obrad  była  sprawa  rozpatrzenia  wniosku  w  sprawie
dofinansowania do działalności klubu kick boxingu w Brzezinach,  sprawa przetargu na
wynajem  pomieszczeń  Ośrodków  Zdrowia  na  świadczenie  usług  medycznych,
zaopiniowanie  projektu  budżetu  Gminy  na  2016  rok,  rozpatrzenie  pisma  Zdrowickiej
o  udzielenie  informacji  dot.  oceny  pracy  Dyrektora  Zespołu  Szkól  w  Stawie,
podsumowanie całorocznej działalności Komisji,

Punkt 7 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  ze  w  okresie  mędzysesyjnym  wpłynęła

następująca korespondencja do Rady:
- pismo mieszkańców części m. Chojno o przyłączenie do m. Szczytniki – pismo zostało
przekazane wg właściwości do Wójta,
- życzenia od Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
oraz zostały wysłane następujące pisma:
-  do  Starosty  i  Rady  powiatu  Kaliskiego  o  ujęcie  w  planach  inwestycyjnych  dróg
powiatowych z terenu Gminy Szczytniki,
-  zaproszenia  do  Prezesa  i  Przewodniczącego  Rady Nadzorczej  Banku  Spółdzielczego
Ziemi Kaliskiej o wzięcie udziału w sesji Rady Gminy

Punkt 8 - Interpelacje. 
- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że dobrze, że przy szkole jest robiony chodnik,
stwierdził,  że  jest  zasadne,  aby  podobne  działania  były  podejmowane  przy  innych
placówkach oświatowych,
-  radny  Pan  Tadeusz  Buchwald  –  stwierdził,  ze  inicjatywa  wyszła  od  Dyrektora  ZS
w Szczytnikach, placówka pozyskała część środków z zewnątrz i Gmina powinna  wspierać
takie inicjatywy,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – zapytał,  czy jest  prawda,  że lekarz pan Sobański jak
zakończy działalność leczniczą w Ośrodkach Zdrowia to zabierze kartoteki pacjentów,
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak -  poinformował, że przepisy prawa nakazują
wręcz  Panu  Sobańskiemu  zatrzymanie  dokumentacji,  ponieważ  są  tzw.  dane  wrażliwe



i  podlegają szczególnej  ochronie,  będzie można natomiast pobierać odpisy tych kart  na
wniosek pacjentów, podkreślił, iż powyższa sprawa była konsultowana z Rzecznikiem Praw
Pacjenta i Narodowym Funduszem Zdrowia, urząd wystosował także w tej sprawie pismo
do  p.  Sobańskiego  z  prośbą  o  ewentualne  przekazanie  kart  nowej  spółce,  jednak  p.
Sobański nie wyraził na to zgody właśnie powołując się na  wspomniane przepisy i jego
odpowiedzialność karną za dokumentację chorobową; 
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdził,  że  źle  się  stało,  że  Pan  Sobański  wykupił
wyposażenie   likwidowanego  SPZOZ,  szkoda  samochodów,  bo  mogły  by  się  przydać
pielęgniarkom środowiskowym,
- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że jest zdziwiony, że Gmina sprzedała majątek
SPZOZ, jako radny myślał, że majątek został wydzierżawiony Panu Sobańskiemu, a Gmina
nadal jest jego właścicielem, o tym dotychczas nie wiedziała Rada Gminy,
-  Wójt  Pan Marek Albrecht  –  poinformował,  że Rada była o tym informowana,  że po
likwidacji  SPZOZ  majątek  został  sprzedany  Panu  Sobańskiemu  aby  Gmina  tego  nie
utrzymywała i nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z jego utrzymywaniem, co
do  tej  wartości  to  należy  podkreślić,  iż  urządzenia,  komputery,  meble  czy  samochody
obecnie bardzo szybko tracą na wartości i ich wartość jest znikoma, nowa spółka będzie
musiała  zapewnić  wyposażenie  i  odpowiednie  środki  transportu  dla  pielęgniarek  we
własnym zakresie;  
- radny Roman Siciarek – poinformował, że w m. Sobiesęki pojawił się obcy człowiek,
który jest bezdomny, nie wiadomo kto to jest,
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, ze sprawę należy zgłosić do GOPS i Policji,

Wobec braku dalszych interpelacji Przewodniczący Rady o godz. 11.25 zarządził
przerwę. Po przerwie o godz. 11.40 obrady wznowił Przewodniczący Rady, poinformował,
że  za  jego  zgoda  obrady opuścił  radny Pan  Andrzej  Kupaj,   w sesji  udział  bierze  14
radnych,  zapewniając  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał. Postanowił przystąpić do rozpatrzenia kolejnego punktu porządku
obrad.

Punkt 9 - Rozpatrzenie pisma o ponowne rozpatrzenie skargi na działalność kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Szczytniki.

Przewodniczący Rady zapoznał Radę z treścią pisma o ponowne rozpatrzenie skargi
na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Szczytniki Dyrektora
Zespołu Szkół w Stawie, Przewodniczący Rady przypomniał, ze sprawa została rozpatrzona
na  poprzedniej  sesji,  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie,  zwrócił  się
o zgłaszanie uwag i propozycji. 
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował  Radę,  że  wpłynęło  do  niego  pismo
o udzielenie informacji  dot. oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkól w Stawie,  pismo wg
właściwości zostało przekazane Panu Wójtowi,

Wobec braku dalszych  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV /
80 /2015 (głosowało 14 radnych)

Punkt 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  zmiany statutu Związku Komunalnego
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 

Wójt  Pan  Marek  Albrecht   przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie
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 XIV /
81 /2015 (głosowało 14 radnych)

Punkt 11 -  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w m. Popów.

Wójt  Pan  Marek  Albrecht   przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie,
sprzedaż dotyczy wąskiego pasa drogi gminnej, która straciła znaczenie komunikacyjne,



ponieważ pozostali  użytkownicy gruntów mają dojazd do swoich nieruchomości  z innej
strony, grunt będzie stanowił poszerzenie działki pod działalność handlową, sprawa była
omawiana na komisjach Rady i uzyskała ich pozytywną opinię , 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 XIV /
82 /2015 (głosowało 14 radnych)

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

sprawie 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 XIV /
83 /2015 (głosowało 14 radnych)

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

sprawie 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 XIV /
83 /2015 (głosowało 14 radnych)

Punkt 14 - Informacja w sprawie realizacji zadań oświatowych.
Przewodniczący Rady stwierdził, ze radni są w posiadaniu   „Informacja w sprawie

realizacji zadań oświatowych za rok 2014/15” i zwrócił się o zgłaszanie uwag, propozycji,
zapytań.

Rada nie zgłosiła uwag.

Punkt 15 - Odpowiedzi na interpelacje.
udzielono w p. 8

Punkt 16 - Zapytania, wolne wnioski.
nie zgłoszono

Punkt 17 – Zakończenie sesji,

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący
Rady    o godz. 12.30 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


