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

 odbytej w dniu 30 grudnia   2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch.

Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Paweł Domagała.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 
5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
6. Interpelacje. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku
budżetowego 2015.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.
13. Spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne,

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 14,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący  Rady zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  wniosków do  przedłożonego

porządku obrad.   Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poinformował,  że  sesja będzie
przebiegać  wg porządku dziennego  w brzmieniu  jak wyżej.

Punkt 3 - Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
        Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że okres międzysesyjny był krótki, zajmował
się  realizacją bieżących zadań gminy i Urzędu Gminy, nic ważnego nie zaszło.
          Rada nie zgłosiła uwag i zapytań.

Punkt  4  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym.

W okresie międzysesyjnym nie odbyły się posiedzenia Komisji.

Punkt 5 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  ze  w  okresie  mędzysesyjnym  wpłynęła

następująca korespondencja do Rady:
- życzenia świąteczne od władz Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej,

Punkt 6 - Interpelacje. 
-  radny Pan Piotr  Zimny – zapytał,  czy mogą się  zmienić stawki opłat  za odbiór odpadów
komunalnych,
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że będzie ogłoszony przetarg na odbiór odpadów
komunalnych, po ogłoszeniu wyników przetargu przedstawi projekt stawek opłaty,
-  Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  ze  im wyższy będzie  poziom



segregacji tym niższa będzie płatność dla „Orlego Stawu”,
- radny Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, że pojawiły się problemy z dokumentacja medyczna
wytworzoną przez spółkę Pana Sobańskiego, podobno była wezwana Policja, dlaczego były dwa
przetargi,
-  Wójt  Pan Marek Albrecht – poinformował,  że doszło do konfliktowej  sytuacji  w sprawie
dokumentacji  medycznej,  oryginałów  zgodnie  z  przepisami  prawa  Pan  Sobański  nie  może
wydać, jest natomiast możliwość uzyskania kserokopii dokumentacji i to jest realizowane, 
- radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że Pan Sobański kategorycznie odmówił wydawania
dokumentacji medycznej i do wyjaśnienia tej sprawy została wezwana Policja, jako radny brał
udział w pracach komisji przetargowej, do pierwszego przetargu nieprecyzyjnie zostały opisane
wymagania  i  Komisja  nie  mogła  dokonać  oceny  ofert,  został  ogłoszony  drugi  przetarg,
uszczegółowiono opis wymagań i ich oceny, drugi przetarg został rozstrzygnięty, stwierdził, że
będzie kłopot z dokumentacją szczepień,
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że karty szczepień Pan Sobański
przekaże na wniosek „nowych” lekarzy,

Punkt 7 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w powyższej

sprawie, zapoznał z treścią pisma Wojewody Wielkopolskiego  w sprawie zwiększenia kwoty
dochodów w dz. 750, rozdz. 75011, par. 2350 o kwotę 88 zł. 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 XV /  85 /2015 (głosowało
14 radnych)

Punkt 8 - 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 XV /  86 /2015 (głosowało
14 radnych)

Punkt  9  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wydatków   które  nie  wygasają  z  upływem  roku
budżetowego 2015. 

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 XV /  87 /2015 (głosowało
14 radnych)

Punkt 10 - Odpowiedzi na interpelacje.
udzielono w p. 6

Punkt 11 - Zapytania, wolne wnioski.
-  delegat  do Wojewódzkiej  Izby Rolniczej  Pan Wojciech Adamczewski  – poinformował,  że
nigdy nie  korzystał  z  usług  Ośrodka Zdrowia  w Iwanowicach,  a  został  tam zapisany,  ktoś
wypełnił za niego deklaracje,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  ze  sprawę  deklaracji  Pan
Adamczewski może zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia,
- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że ludzi bulwersuje zły stan prawny regulujący działanie
służby zdrowia, nadal występują anomalie prawne, nikt i nic nie broni, chroni pacjenta,
-  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  zwrócił  się  o  zaopiniowanie  planu  przebudowy  drogi
w m. Szczytniki: od drogi krajowej koło SKR, przez Szczytniki do m. Kobylarka i z powrotem
do m. Szczytniki do sklepów, z dofinansowanie ze środków z PROW,
- Przewodniczący Rady zwrócił  się o zaopiniowanie wniosku zgłoszonego przez Pana Wójta
i  zarządził  głosowanie.  W wyniku  głosowania   Rada  jednogłośnie  (głosowało  14  radnych)
pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Wójta,



- radny Pan Piotr Szczepaniak – stwierdził, że w drogach pojawiły się dziury, jest sprzyjająca
pogoda i zwrócił się o rozważenie możliwości ich naprawy wcześniej nie czekając nadejścia
wiosny,
-  radny  Pan  Roman  Siciarek  –  zwrócił  się  o  wystąpienie  do  Starostwa  o  spowodowanie
oczyszczenia z krzaków i gałęzi drogi powiatowej na odcinku w Sobiesękach Drugich,
-  radny  pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  ze  w  sprawie  oczyszczenia  poboczy  drogi
w Sobiesękach Drugich rozmawiał z radnym do Rady Powiatu Panem Benedyktem Owczarkiem

Punkt 12 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 12.50 zamknął obrady. Zaprosił  wszystkich zebranych na spotkanie Noworoczne do
restauracji „Polanin” w Szczytnikach.

Punkt 13 -   Spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne,
Gospodarzami spotkania byli: Wójt  Pan Marek Albrecht i Przewodniczący Rady Gminy

Szczytniki – Pan Bogdan Augustyniak.
W  spotkaniu  udział  wzięli:  Krzysztof  Grabowski  –  Wicemarszałek  Województwa

Wielkopolskiego,  Jan Kłysz  – Wicestarosta  Kaliski,  Mieczysław Łuczak – Przewodniczący
Rady Powiatu, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Joanna Kokot-Ciszewska, Irena Ludwiczak –
Prezes  Gminnej  Spółdzielni  „Samopomoc Chłopska”,  Elżbieta  Roszczyk  – Dyrektor  Banku
Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Oddział w Szczytnikach oraz  proboszcz parafii w Szczytnikach
ksiądz  Mariusz  Buczek,   radni  Rady  Gminy  Szczytniki,  pracownicy  Urzędu  Gminy.  
 dyrektorzy Zespołów Szkół z terenu Gminy, sołtysi, prezesi  Ochotniczych Straży Pożarnych,
przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich.  Prowadzący imprezę Pan Mariusz Janiak - Dyrektor
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Szczytnikach,  w  imieniu  gospodarzy  przywitał  wszystkich
przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht, który
podsumował realizacje zadań gminy w czasie ostatniego roku oraz złożył wszystkim życzenia
noworoczne.  Podziękował   za  współpracę  i  wsparcie  przedstawicielom  Województwa
Wielkopolskiego,  Starostwa  Kaliskiego,  radnym  Rady  Gminy  Szczytniki,  pracownikom
administracji samorządowej gminy,  sołtysom i wszystkim tym, którzy wspierali podejmowane
działania.  Podziękowania i  życzenia noworoczne złożył  także Przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki  -  Bogdan  Augustyniak.  Następnie  odbyły  się  wystąpienia  zaproszonych  gości,
którzy  życzyli  dalszego  prężnego  rozwoju  gminy,  a  także  przekazali  wszystkim  życzenia
noworoczne.

W  części  artystycznej  spotkania  z  repertuarem  kolęd  wystąpili:  dzieci  i  młodzież
z  Zespołu  Szkół  w  Radliczycach  przy  akompaniamencie  gitarowym  pana  Rafała
Paczkowskiego oraz Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach pod dyrekcją Marka Kubery. 

Poświęcenie  opłatków  dokonał   proboszcz  parafii  Szczytniki  ks,  Mariusz  Buczek.
Zebrani  połamali się opłatkiem, w życzliwej i pełnej nadziei świątecznej atmosferze, życząc
sobie nawzajem pomyślności w Nowym 2016 Roku.

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


