
P R O T O K Ó Ł    Nr  XVII / 2016
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 03 marca  2016 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 Rafał Lesiecki.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatniej i przedostatniej 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. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki  na lata
2014-2020
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w  Szczytnikach  do  realizacji  zadań  z  zakresu  świadczenia  wychowawczego  wynikających
z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Szczytniki do Stowarzyszenia Jednostek
Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  dla
uczniów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mroczki Wielkie.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Gminnego  programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  terenie  Gminy  Szczytniki  na  2016  rok  oraz
Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   określenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  szkół
podstawowych  i  publicznych  gimnazjów,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Szczytniki. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki  na 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
19. Omówienie  sprawy  obowiązku  składania  oświadczeń  majątkowych  przez  radnych,
udostępnienie radnym druków oświadczeń do wypełnienia.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Zapytania, wolne wnioski.
22. 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 14,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował,  ze  zaszła  potrzeba  dokonania  zmiany porządku

obrad, zaproponował w p. 9 wykreślić „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy
Szczytniki w 2016 roku” i nadać p. 9 nowe brzmienie: „ Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie
wyznaczenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  do  realizacji  zadań
z zakresu świadczenia wychowawczego wynikających     z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci” wykreślić p 14, pozostałe punkty porządku obrad



oznaczyć  kolejno.  Zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  do  zgłoszonego  wniosku
w sprawie zmiany  porządku obrad.   Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał  pod
głosowanie  projekt  porządku  obrad,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  przyjęła
zaproponowany  porządek  obrad  (głosowało  14  radnych).  Następnie  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 sesje  projektu protokołu  z  ostatniej sesji.
- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że w przedostatnim protokole  została  pominięta
jego wypowiedź w sprawie zaplanowania kwoty 300 tys.  zł  na budowę sal gimnastycznych
w Zespołach Szkół  w Marchwaczu i Radliczycach,

Wobec  braku   dalszych   uwag  w sprawie  projektu  protokołu  Przewodniczący  Rady
zarządził głosowanie     w sprawie przyjęcia protokołu.  Rada  Gminy w głosowaniu jawnym
jednogłośnie (głosowało 14 radnych) dokonała przyjęcia przedłożonego projektów  protokołu ze
zgłoszona 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. 
              Rada nie zgłosiła uwag i zapytań.

Punkt  5  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym.
- radna Pani Danuta Światek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – poinformowała, że w dniu
19 i 23 lutego  br. odbyły się posiedzenia Komisji, przedmiotem obrad była sprawa dotacji na
sport,  a w tym dla LZS-ów i boisko „Orlik”, Komisja zapoznała się z wydatkami na utrzymanie
boiska „Orlik oraz wydatkami LZS w Radliczycach i Szczytnikach, Komisja zaproponowała,
aby zespoły  LZS brakujące  środki  na  pokrycie  kosztów utrzymania  zespoły  mogą  uzyskać
z  prowadzenia  oszczędniejszej  gospodarki  środkami  pieniężnymi,,  Komisja  zaproponowała
wprowadzenie  hurtowego zakupu wyposażenia sportowców co umożliwi  negocjowania  cen
zakupu, Komisja zaproponowała odstąpienie od rozgrywania meczów na innych boiskach za
odpłatnością, prowadzenie rozgrywek na boiskach gminnych,
- radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa … - poinformował, że odbyły
się dwa posiedzenia Komisji w dniu 18 i 29 lutego  br., przedmiotem obrad było omówienie
sprawy  inwestycji  planowanych  do  realizacji  w  2016  r,  omówienie  spraw  związanych
z  funkcjonowaniem  gospodarki  mieszkaniowej,  omówienie  sprawy  pozyskiwania  środków
z zewnątrz w tym ramach programów odnowy wsi, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał na dzisiejszą sesje Rady Gminy, 
- radny Pan Wiesław Wróbel Przewodniczący Komisji Zdrowia, …. – poinformował, ze dniu
2 i 15 lutego  odbyły się posiedzenie Komisji, przedmiotem obrad była sprawa funkcjonowania
pielęgniarki szkolnej – odbyło się spotkanie z pielęgniarką Panią Jolantą Mizera,  poruszono
sprawę  programu „500+”,  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekty  uchwał  na  dzisiejszą
sesję Rady Gminy,

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

następująca  korespondencja do Rady i zapoznał z jej treścią:
- pismo nr WA-0903/186/5/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie ogłaszania i wejścia w życie uchwał podatkowych – Rada przyjęła do
wiadomości,
- pismo  z dnia 19.01.2016 r. mieszkańców m. Chojno wycofujące wniosek o przeniesienie
części miejscowości do sołectwa Szczytniki – Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo z dnia 20 stycznia 2016 r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie udziału
w uroczystości obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski - Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo mieszkańców m. Radliczyce w sprawie oświetlenia parku, odpowiedź na w/w pismo



przekazanie wg właściwości Wójtowi  – Rada przyjęła do wiadomości, 
- Uchwała Nr SO 0951/49/P/2Ka/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 3 lutego
2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczytniki
- Rada przyjęła do wiadomości,
-  Uchwała  Nr 3/299/2016 Kolegium RIO w poznaniu  z  dnia  10  lutego 2016 r.  w sprawie
podjęcia przez Radę Gminy Szczytniki Uchwały Nr XVI/91/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.
uchwały budżetowej na 2016 r. z naruszeniem o charakterze nieistotnym  spójności budżetu  -
Rada przyjęła do wiadomości,

Punkt 7 - Interpelacje. 
- radny Pan Kazimierz Bączyk – zapytał, czy pracownicy urzędu gminy otrzymali podwyżki,
czy planuje się  utworzenie etatu na realizacje przez Gminę zadania związanego z rządowym
programem „500+”,
-  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  odpowiedział,  ze  pracownicy  Urzędu  Gminy  nie  otrzymali
podwyżek,  nie  planuje się   utworzenie etatu na realizacje  przez Gminę zadania związanego
z  rządowym  programem  „500+”  zadanie  to  będzie  realizował  Gminny  Ośrodek  pomocy
Społecznej w Szczytnikach,
- radny Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, ze Gmina otrzyma środki na realizacje przez Gminę
zadania  związanego  z  rządowym  programem  „500+”,  utworzenie  etatu  na  realizacje  tego
zadania przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy, etaty GOPS są już bardzo
mocno obciążone, pracownicy GOPS mają co robić,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  podwyżkę  otrzymali
pracownicy obsługi szkół tj. sprzątaczki, palacze, podkreślił, iż od 2010 roku co roku Gmina ze
środków  własnych  zwiększa  wydatki  na  administrację  w  GOPS,   zmniejsza  się  liczba
mieszkańców  Gminy  i  w  związku  z  tym  uważa,  iż  nie  powinna  się  zwiększać  liczba
pracowników  administracji  gminnej,  w  GOPS-ie  jest  zatrudnionych  9  pracowników,  a  w
Urzędzie Gminy  tylko jeszcze raz tyle czyli 19 pracowników, podkreślił, iż jest za obniżeniem
bezrobocia, ale nie w wyniku wzrostu kosztów i liczby etatów w administracji, która powinna
działać efektywnie i adekwatnie do liczby mieszkańców; 
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  zwrócił  się  o  rozpatrzenie  sprawy przebudowy parkingu  przy
budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach,
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że jak zostaną uregulowane sprawy
własnościowe dotyczące działek, na których jest zlokalizowany Ośrodek Zdrowia można będzie
pomyśleć o budowie parkingu,
-  radca prawny Pani Maria Kołakowska-Marciniak – poinformowała,  że nadal trwają prace
związane z  uregulowaniem stanu prawnego działek,  na  których jest  zlokalizowany Ośrodek
Zdrowia, opracowuje do sądu  wniosek o zasiedzenie,
- radna pani Danuta Światek – zwróciła się o rozpatrzenie sprawy odnowienia rowów przy
drodze Marchwacz – Grab,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował,  że droga w m. Joanka na kilku odcinkach
o długości od 50 – 100 m wymaga natychmiastowej naprawy, jest bardzo popękana i może dojść
do jej zniszczenia poprzez  „rozjechanie”,
- radny Pan Paweł Domagała – podziękował radnym za udział w obchodach rocznicy protestów
rolniczych w Cieni Drugiej i Marchwaczu, podziękował członkom orkiestry dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stawie za udział w tej uroczystości, orkiestranci przyjechali sami swoimi
samochodami,
-  radny  Pan  Tomasz  Leszka  –  poinformował,  że  na  terenie  Gminy  jest  potrzeba
pełnowymiarowego  boiska,  brak  takiego  boiska  powoduje,  ze  trzeba  rozgrywać  mecze  na
innych boiskach za odpłatnością za udostepnienie,
Punkt 8 -   Podjęcie uchwały   w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki
na lata 2014-2020

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak   przedstawił  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  XVII  /  92  /  2016
(głosowało 14 radnych)



Punkt 9 - Podjęcie uchwały    w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Szczytnikach  do  realizacji  zadań  z  zakresu  świadczenia  wychowawczego  wynikających
z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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  XVII  /  93  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt 10 - Podjęcie uchwały    w sprawie przystąpienia Gminy Szczytniki do Stowarzyszenia
Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12.

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej
sprawie,  podkreślił,  iż  budowa  tej  drogi,  przebiegającej  przez  Gminę  na  niezwykle  istotne
znaczenie dla jej rozwoju i każde wsparcie tej propozycji jest wskazane, zwrócił się o zgłaszanie
uwag i propozycji.

- radny Pan Paweł Domagała – zapytał,  czy jest jakiś projekt przebiegu tej trasy,  czy
wiadomo gdzie będzie   przebiegała,

-  Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział,  że nie ma jeszcze projektu przebiegu tej
trasy.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII  /  94  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt  11  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  regulaminu  udzielania  pomocy
materialnej dla uczniów.

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  XVII  /  95  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej.

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  XVII  /  96  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej

sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
-  radny pan Piotr  Zimny – zapytał,  jaką kwotę  zwrotu gmina   może  otrzymać  w przypadku
wydzielenia funduszu sołeckiego,
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że zwrot może wynieś od 40 – 50%
środków zainwestowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- radny Pan Wiesław Wróbel – Przewodniczący Komisji, Zdrowia, Oświaty … - poinformował,
ze w skład jego okręgu wyborczego wchodzą trzy sołectwa: Antonin, Chojno. Główczyn i sołtysi
wypowiadają  się  przeciw  tworzeniu  funduszu sołeckiego,  70% wszystkich  sołtysów  z  terenu
Gminy  ma  podobne  zdanie,  sołtys  sołectwa  Iwanowice  wnioskował  o  wydzielenie  funduszu
sołeckiego,
- radny Pan Piotr Zimny – poinformował, ze on i sołtys sołectwa Iwanowice opowiadają się za
utworzeniem funduszu sołeckiego, zwrócił się do Rady o poparcie ich wniosku,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością  podjęła Uchwałę Nr XVII / 97 /
2016 (głosowało 14 radnych, za -13, przeciw -1)



Punkt 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mroczki
Wielkie.

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
- radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził, że podczas uchwalania budżetu na ten rok nie było
mowy  o  odnowie  miejscowości  m.  Mroczki,  dlaczego  nie  powiadomiono  jego,  sołtysa,
mieszkańców  Joanki  o  możliwości  odnowy,  dlaczego  nie  traktuje  się  wszystkich  sołectw
jednakowo,
- radna Pani Wioletta Balcerczyk – stwierdziła, ze sołtys sołectwa  Mroczki Wielkie cały czas
dowiadywał  się  o  możliwości  uzyskania  dofinansowania  na  odnowę  miejscowości,  sam
opracował plan odnowy, to samo mógł zrobić sołtys z Joanki,
- radny Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, ze kilkanaście lat temu w remizę OSP zainwestowano
dużą kwotę pieniędzy gminnych  i efektów dla społeczeństwa nie widać, nie chciałby aby doszło
do powtórki z przeszłości, 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII  /  97  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII  /  98  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt  15  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Gminnego  programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  problemów alkoholowych  na terenie  Gminy Szczytniki  na 2016  rok oraz
Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

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  XVII  /  99  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie    określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych  i  publicznych  gimnazjów,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Szczytniki. 

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  XVII  /  100  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt 17 -   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki  na 2016 rok.
Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej

sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
- radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził, ze OSP w Joance  nie ma szans na dofinansowanie
z  LGD,  stwierdził,  ze  nie  jest  przeciwny  dofinansowaniu  do  OSP  w  Szczytnikach,  ale  ma
wątpliwość do kwoty 100 tys. zł z budżetu gminy – czy to nie jest za dużo,
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – zaprzeczył  i stwierdził,  iż OSP w Joance może
pozyskać dofinansowanie na remont Świetlicy Wiejskiej w ramach małych projektów z LGD w
kwocie 30 – 50 tys. zł. albo z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, musi być tylko wola
mieszkańców,  opracowana strategia  rozwoju  wsi  a  następnie  przygotowana  dokumentacja  na
remont obiektu, 

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały,  w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XVII /
100 / 2016 (głosowało 14 radnych)

Punkt 18 - Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Skarbnik Gminy Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  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  XVII  /  100  /  2016
(głosowało 14 radnych)

Punkt 19 - Omówienie sprawy obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych,
udostępnienie radnym druków oświadczeń do wypełnienia.

Inspektor Biura Rady Gminy Pan Mirosław Kowalski – przypomniał i poinformował, że
na  radnych ciąży ustawowy obowiązek złożenia  w terminie  do 30 kwietnia  br.  oświadczeń
majątkowych według stanu na dzień 31  grudnia 2015 r., radni w materiałach na sesje otrzymali
druki  oświadczeń  majątkowych,  oświadczenia  majątkowe  wraz  z  kopią  PIT  należy  złożyć
Przewodniczącemu Rady Gminy, oświadczenia zostaną opublikowane w BIP Gminy Szczytniki,
jeden egzemplarz zostanie przesłany do Urzędu Skarbowego

Punkt 20 - Odpowiedzi na interpelacje.
udzielono w p. 7

Punkt 21 - Zapytania, wolne wnioski.
-  radny Pan  Andrzej  Kupaj  –  zapytał,  czy  jest  coś  wiadomo  w sprawie  drogi  powiatowej
Zajączki bankowe – Iwanowice,
- Wójt Pan Marek Albrecht – powiedział, że posiada informacje ze Starostwa – jest robiona
dokumentacja i że będzie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, pojawia się
więc szansa dokończenia budowy tej drogi,
-  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  zapytał,  czy  Pan  wójt  ma  jakąś  informacje  w  sprawie
przebudowy drogi powiatowej Krowica Zawodnia – Staw – do granicy Gminy,
-  Wójt  Pan Marek Albrecht  –  odpowiedział,  ze  przebudowa tej  drogi  jest  ujęta  w planach
inwestycji powiatowych,

Punkt 22 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 11.00 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


