
P R O T O K Ó Ł    Nr  XVIII 2016
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 31 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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Szczytniki  w  2016  roku.
(przesłane w materiałach  na sesje w dniu 03 marca br.) 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  ustalenia  stawki  tej  opłaty  dla  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy, w tym wyższych stawek za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób
nieselektywny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  
Szczytniki”

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie
pomiędzy Gminą  Szczytniki  a  Powiatem Kaliskim w sprawie  realizacji  projektu  pod
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku : Pośrednik – Iwanowice –
Sobiesęki Drugie”

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki  na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu

Wielkopolskiemu. 
15. Omówienie  sprawy  organizacji  w  dniu  13  kwietnia  br.,  uroczystej  sesji  w  związku

z  obchodami  Jubileuszu  1050  -  lecia  Chrztu  Polski  i  powstania  Państwa  Polskiego,
zapoznanie z projektem Stanowiska Rady w tej sprawie.

16. Zebranie oświadczeń majątkowych od radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Zapytania, wolne wnioski.
19. 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,  poinformował,  że  na  sesję  planuje  przybyć  Starosta  Kaliski  Pan  Krzysztof  Nosal
i zaproponował  udzielenie głosu panu Staroście z chwila przybycia, następnie Przewodniczący
rady zaproponował  po p. 9 dodać p. 10 w brzmieniu „10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  Szczytniki” oraz p. 11 w brzmieniu „11. Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Gminą
Szczytniki a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej  nr  4631  P  na  odcinku  :  Pośrednik  –  Iwanowice  –  Sobiesęki  Drugie”,  następne
punkty porządku obrad oznaczyć kolejno, po p. 14 dodać p. 15 w brzmieniu „15.  Omówienie



sprawy organizacji w dniu 13 kwietnia br., uroczystej sesji w związku z obchodami Jubileuszu
1050 - lecia Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego, zapoznanie z projektem Stanowiska
Rady w tej sprawie, 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 ostatnim protokole nie ujęto jego informacji
o śmierci działaczy związkowych ś.p. Mariana Figasa i Mariana Zagórnego i uczenia ich przez
Radę Gminy minutą ciszy,

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 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. 
              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 okresie międzysesyjnym Komisja rewizyjna nie obradowała,
- radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa … - poinformował, że w dniu
18 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji,  przedmiotem obrad było omówienie sprawy planu
przebudowy  drogi  powiatowej  Zajączki  –  Iwanowice  –  Sobiesęki  Drugie,  w  posiedzeniu
Komisji udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu starszy
kontroler weterynaryjny Pan Tomasz Żarnecki i inspektor weterynaryjny Pani Joanna Wróbel –
omówili sprawy związane z kontrolami weterynaryjnymi oraz ubojem gospodarczym,
- radny Pan Wiesław Wróbel Przewodniczący Komisji Zdrowia, …. – poinformował, ze dniu 16
marca br.   odbyło się posiedzenie Komisji, w posiedzeniu udział wzięli Dyrektor Gminnego
Ośrodka kultury w Szczytnikach Pan Mariusz Janiak i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczytnikach Pani  Małgorzata  Majas,  przedmiotem obrad była  sprawa zapoznania  się  ze
sprawozdaniami z działalności w/w instytucji oraz planem imprez kulturalnych na 2016 r.,
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  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Stawie  o  dofinansowanie  do  zakupu  lekkiego
samochodu pożarniczego,
-  pismo Zarządu Gminnego ZOSP w Szczytnikach –  pozytywna  opinia  w sprawie  zakupu
lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie. 
Przewodniczący Rady zwrócił  się  do  rady o  wypowiedzenie  się  w  powyższej  sprawie,  po
krótkiej  dyskusji  Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
wniosek o dofinansowanie do zakupu  lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w  Stawie
Punkt 7 - Interpelacje. 
-  radny Pan  Kazimierz  Bączyk  –  poinformował,  ze  w  drodze  Niemiecka  Wieś  –  Antonin
powybijały się dziury, zwrócił si o spowodowanie napraw w ramach gwarancji,
- radny pan Piotr Zimny – zwrócił się o ujęcie w planach rozbudowy  oświetlenia instalacji
kilku lamp na osiedlu w Iwanowicach,
- radny pan Maciej Ziółkowski – zwrócił się o spowodowanie naprawy drogi od mieszalni pasz
oraz na tzw. ‘pólko”,
- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził,  że  działania Rady Gminy opisywane w gazetce



„Wiadomości  Szczytnickie”  są  opisywane  ogólnikowo,  nie  zawsze  wyraźnie  i  zrozumiale,
nieraz  brakuje  odmiennych  stanowisk  zajmowanych  przez  poszczególnych  radnych,  na
przyszłość należy to zmienić,

O godzinie 9.50 Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesje Starostę Kaliskiego
Pana Krzysztofa Nosala i udzielił mu głosu.
- Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal – podziękował za umożliwienie mu wzięcia udziału
w  sesji,  poinformował,  ze  celem  spotkania  jest  omówienie  sprawy  przebudowy  dróg
powiatowych na terenie Gminy Szczytniki i nawiązanie współpracy samorządu powiatowego
z samorządem gminnym – Gminą Szczytniki,
Wójt Gminy Szczytniki  Pan Marek Albrecht podkreślił iż wielokrotnie podnosił, iż priorytetem
dla  Gminy  Szczytniki  jest  przebudowa  drogi  powiatowej  Krowica  Zawodnia  –  do  granicy
gminy,   która  jest  w  fatalnym  stanie  i  z  ogromnym  natężeniem  ruchu,  Pan  Starosta
poinformował,  iż  jest  to  także  dla  niego  priorytetowa  droga,  i  po  rozmowie  z  Panem
Przewodniczącym Rady Gminy i Panem Wójtem Gminy Szczytniki przebudowa drogi Krowica
Zawodnia  do granicy z powiatem sieradzkim oraz z odbiciem Cieszyków – Szczytniki zostanie
ujęta w planie budowy dróg powiatowych na 2017 rok jako zadanie priorytetowe nr 1 i będzie
dążył do wykonania dokumentacji na jej przebudowę w tym roku w celu złożenia wniosku do
programu przebudowy na rok 2017,  Pan  Starosta poinformował, iż Powiat planuje przebudowę
drogi Zajączki – Iwanowice z przedłużeniem do Sobięsęk Drugich, Pan Starosta podkreślał, iż
planował duży projekt w zakresie budowy w/w dróg na terenie Gminy Szczytniki, który stał się
jednak nie realny, ponieważ drogi te nie łączą się z autostradą ani drogą szybkiego ruchu i przez
to  projekty  w  ramach  ZIT  praktycznie  straciły  szansę  na  realizację,  pojawiła  się  szansa
dofinansowania przebudowy dróg z dofinansowaniem z PROW w kwocie do 1 mln euro i z tych
środków można skorzystać na przebudowę drogi Zajączki  – Iwanowice z przedłużeniem do
Sobięsęk Drugich, kryteria z PROW są niesprzyjające dla przebudowy drogi Krowica Zawodnia
– do granicy z powiatem sieradzkim, 
- radny Pan Tadeusz Buchwald – stwierdził, że podczas pobytu na sesji w ubiegłym roku Pan
Starosta mówił to samo i od kilku lat sprawa przebudowy drogi Krowica Zawodnia do granicy
powiatu była wielokrotnie  na sesjach i  spotkaniach poruszana a  tak ciągle  słyszymy,  iż  jest
przesuwana w czasie, tak naprawdę, to dotychczas na terenie Gminy nie został zrealizowany
żaden projekt z programu przebudowy, natomiast w innych gminach powiatu było ich już po
kilka; 
- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że dobrze słyszeć deklaracje Pana Starosty odnośnie
drogi Krowica Zawodnia do granicy powiatu i będzie dobrze jeżeli ta sprawa dojdzie oczywiście
do realizacji  i  to  w roku 2017 przed  przebudową drogi  Zajączki  –  Iwanowice  –  Sobiesęki
Drugie,
- Starosta Pan Krzysztof Nosal – poinformował, że przebudowa drogi Zajączki – Iwanowice –
Sobiesęki  Drugie  we  współpracy  Powiatu  z  Gminą  Szczytniki  jest  ujęta  w  Programie
przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020 i Starostwo planuje jej realizację w 2018
roku,
- Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że Gmina ma zaplanowane obecnie swoje zadania tak,
aby możliwie jak najwięcej pozyskać środków zewnętrznych i tych zadań jest dużo, dlatego
obawia się o znaczący udział Gminy w realizacji tej powiatowej inwestycji w kwocie ok. 600
tys. zł. przy realizacji tego zadania w 2018, dlatego mając perspektywę do 2020, podkreślił iż
bezpiecznym terminem jest rok 2019.   
-  radna  Pani  Urszula  Młynek  –  zapytała,  czy  planuje  się  budowę  chodnika  przy  szkole
w Popowie,
- Pan Starosta – poinformował, ze nie obiecuje, ale celem poprawy bezpieczeństwa może uda
się pobudować kawałek chodnika przy szkole w Popowie, 
- radny Pan Piotr Szczepaniak – stwierdził, że przy drogach powiatowych w m. Radliczyce czy
Kuczewola na obszarach zabudowanych jest brak chodników i występuje potrzeba ich budowy,
zwrócił się o ujęcie tego w planach powiatowych,
- radna Pani Danuta Świątek – zwróciła się o naprawę drogi w m. Marchwacz, jest zniszczona
i wymaga naprawy,
- radny Pan Maciej Ziółkowski – zapytał o przebudowę drogi i przejazdu kolejowego w m.
Radliczyce,



- Pan Starosta – odpowiedział, że nie zna szczegółów, sprawa jest na etapie opracowywania
dokumentacji,
- radny Pan Tadeusz Buchwald – stwierdził, że zawieszony od ubiegłego roku plan budowy
chodników  w  porozumieniu  z  Gminą  był  dobry,  choć  powinien  być  w  kwotach  znacznie
wyższych  np.  po  50  tys.  zł.  i  wtedy  byłaby  szansa  na  częściowe  zaspokojenie  potrzeb,
jednocześnie  wyraził  zdziwienie  stanowiskiem  Pana  Starosty  a  szczególnie  Radnego
Powiatowego  Pana  Owczarka  Benedykta  zajętego  na  sesji  w  ubiegłym  roku  w  sprawie
chodników,  gdzie  odmawiali  budowania  chodników  przy  drogach  powiatowych  na  terenie
Gminy Szczytniki ze względu na duże koszty oraz zarastanie chwastami, a za tydzień na sesji
Rady  Powiatu  głosowali  za  budową  dróg  powiatowych  z  chodnikami  na  terenie  innych
gminach. 

W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  wniosków  Pan  Starosta  podziękował  za
umożliwienie mu wzięcia udziału w sesji i pożegnał się z Radą.

O  godz.  10.50  Przewodniczący  rady  zarządził  przerwę.  Po  przerwie  o  godz.  11,05  sesje
wznowił  Przewodniczący  Rady  i  stwierdził,  ze  w  sesji  bierze  udział  nadal  14  radnych
zapewniając quorum. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie dalszych interpelacji,
-  inspektor  Biura  Rady Gminy Pan Mirosław Kowalski  –  poinformował,  że  informacje  do
gazetki  „Wiadomości  Szczytnickie”  o  pracach  Rady  Gminy  Szczytniki  pisze  na  podstawie
protokołów z sesji, uchwał  i uzasadnień do uchwał podjętych przez Radę Gminy i nie zawsze to
idealnie odzwierciedla prace organu stanowiącego,  opisując działalność Rady Gminy w formie
„informacji”  unika  niezamierzonego   komentowania  i  oceny  organu  stanowiącego,  celem
usunięcia powstałych nieścisłości zaproponował, że projekt informacji o pracach Rady będzie
opracowywał i przekazywał radnym z projektami protokołów z ostatniej sesji,
Punkt  8  –   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2016
roku. 

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  XVIII  /103  /  2016
(głosowało 14 radnych)
Punkt 9 –   Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,  ustalenia  stawki  tej  opłaty  dla  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy,  w  tym  wyższych  stawek  za  gospodarowanie  odpadami  zbieranymi  w  sposób
nieselektywny.

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził,  ze podwyżka opłat powinna dotyczyć tych odbiorców
usług, którzy nie segregują odpadów, bo to oni generują dodatkowe i zbędne wydatki,
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że na terenie Gminy tylko ok. 60
właścicieli  nieruchomości  zadeklarowało  niesegregowanie  odpadów,  jest  problem z  tymi  co
zadeklarowali segregacje a tego nie robią, albo robią niewłaściwie,

Wobec  braku  dalszych   uwag Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały,  w wyniku którego Rada większością  głosów  podjęła  Uchwałę Nr
XVIII /104 / 2016 (głosowało 14 radnych, za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 1)
Punkt 10 – Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  „Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla
Gminy  Szczytniki”

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
- radny Pan Paweł Domagała – zapytał, czy ten Plan ingeruje w interesy mieszkańców Gminy,
-  Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że celem Planu jest wpływ na
poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy i będzie podstawą do ewentualnego
ubiegania się o środki zewnętrzne na termomodernizacje; 

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały,  w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XVIII /
105 / 2016 (głosowało 14 radnych)



Punkt  11  –   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
o partnerstwie pomiędzy Gminą Szczytniki a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku : Pośrednik – Iwanowice –
Sobiesęki Drugie”

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  XVIII  /106  /  2016
(głosowało 14 radnych)
Punkt 12 -   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.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVIII  /  107  /  2016
(głosowało 14 radnych)
Punkt 13 - 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  XVIII  /  108  /  2016
(głosowało 14 radnych)
Punkt  14  -  odjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu. 

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  XVIII  /  109  /  2016
(głosowało 14 radnych)
Punkt 15 - Omówienie sprawy organizacji w dniu 13 kwietnia br, uroczystej sesji w związku
z obchodami Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego, zapoznanie
z projektem Stanowiska Rady w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak  poinformował,  że  w Zespole  Szkół
w   Marchwaczu  jest planowane zorganizowanie gminnych obchodów Jubileuszu 1050 - lecia
Chrztu  Polski  i  powstania  Państwa  Polskiego  i  w  związku  z  tym  zaproponował  odbycie
podczas  tej  uroczystości  sesji  Rady  Gminy  Szczytniki  i  wydanie  stanowiska  w  sprawie
obchodów jubileuszu, zapoznał Radę z projektem stanowiska w powyższej sprawie i zwrócił
się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Rada Gminy nie zgłosiła uwag w powyższej sprawie.
Punkt 16 – Zebranie oświadczeń majątkowych od radnych.

Przewodniczący Rady 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, zwrócił się o składanie oświadczeń.
Punkt 17 - Odpowiedzi na interpelacje.

udzielono w p. 7
Punkt 18 - Zapytania, wolne wnioski.
-  nie zgłoszono
Punkt 19 – Zakończenie sesji,

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady
o godz. 11.50 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


