
                           
P R O T O K Ó Ł    Nr  II/ 2014
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 18 grudnia  2014 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

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. Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji. 
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
6. Zebranie od radnych oświadczeń majątkowych.
7. Interpelacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
9. Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
      Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy.
10. Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej,   
      Kultury  i Sportu. 
11. Przedstawienie  „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki             
      w roku  szkolnym 2013/2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
       w 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
      i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
16. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
      opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Szczytniki                       
      w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zapytania, wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  9.\10  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, że wpłynął wniosek od Pana Wójta o poszerzenie 
porządku  obrad  o  p.  14.  „Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia 
kredytu   długoterminowego   w  2014  r.”  i  oznaczenie  pozostałych  kolejno,  zwrócił  się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie porządku obrad. 
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – działając z upoważnienia Wójta zgłosił wniosek 
o poszerzenie porządku obrad o kolejny punkt  16.  „Podjecie  uchwały zmieniającej  uchwałę 
w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłat  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi” i oznaczenie pozostałych kolejno,

Wobec braku dalszych uwag w sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie wnioski o poszerzenie porządku obrad, w wyniku którego Rada jednogłośnie 
(głosowało 15 radnych)  wnioski przyjęła. 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  sesję  projektu  protokołu   z  ostatniej  sesji  i  zwrócił  się 



o zgłaszanie uwag. 
       Wobec braku   uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
w sprawie   przyjęcia protokołu.
       Rada   Gminy w głosowaniu  jawnym jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonego   projektu  protokołu.
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 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
−pismo  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski  w  sprawie  wyznaczenia  nowego 
przedstawiciela gminy i jego zastępcy do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu – Rada 
Gminy przyjęła do wiadomości, projekt uchwały w powyższej sprawie zostanie rozpatrzony na 
najbliższej sesji,
−życzenia  świąteczne  od  Pana  Posła  Józefa  Rackiego  i  Pani  Senator  Andżeliki 
Możdżanowskiej,
−  życzenia świąteczne od Kierownika Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach,
−życzenia świąteczne od Dyrektora Banku Spółdzielczego „Ziemi Kaliskiej”,
Punkt 6 - Zebranie od radnych oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o złożenie oświadczeń majątkowych. Po 
zebraniu od radnych oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy 
radni  złożyli  oświadczenia  majątkowe,  a  on  swoje  oświadczenie  przesłał  do  Wojewody 
Wielkopolskiego.
Punkt 7 - Interpelacje
− radny Pan Piotr  Zimny – zapytał,  czy w Iwanowicach musiało być posadzone tak drogie 
drzewo,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że konserwator zabytków zalecił 
posadzenie takiego drzewa w miejsce wyciętego,
− radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził, że od ponad 2,5 miesiąca są zainstalowane nowe 
lampy, ale nie świecą się, dlaczego tak długo trwa podłączanie lamp,
− Wójta Pan Marek Albrecht – poinformował, ze w sprawie podłączenia lamp były wysyłane 
monity, podłączenie powinno nastąpić w najbliższym czasie,
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  zwrócił  się  o  wystąpienie  w  sprawie  naprawy  przejazdu 
kolejowego w m. Grab,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że w Radliczycach jest naprawiany 
przejazd kolejowy, do remontu jest przewidziany przejazd w m. Grab,
− radny  Pan  Tadeusz  Buchwald  –  zapytał,  czy  ze  Starostwa  w  Kaliszu  jest  odpowiedź 
w sprawie wniosku o naprawę poboczy przy drodze powiatowej Szczytniki – Iwanowice,
− Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział,  że w powyższej sprawy nie ma odpowiedzi ze 
Starostwa,
Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
− radny Pan Andrzej Kupaj – zgłosił wniosek, aby uniknąć stronniczości przed powołaniem 
Komisji, gdzie jest jeszcze nie wiadomo kto będzie członkiem jakiej Komisji oraz kto będzie 
przewodniczył tym Komisjom  podjąć ustalenie zwiększenia diet dla przewodniczących komisji 
o kwotę od 100 do 150 zł, zwrócił się o rozpatrzenie wniosku,
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  zaproponował  odłożenie  rozpatrzenia  sprawy  do  czasu 
rozpatrywania projektu uchwały o dietach dla radnych.,
− radny Pan Andrzej Kupaj – uszczegółowił  swój wniosek o podjecie ustalenia zwiększenia 
diet dla przewodniczących komisji o kwotę  100 zł  zwrócił się o rozpatrzenie wniosku,
            Wobec braku dalszych uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Pana Andrzeja Kupaja, głosowało 15 radnych, za 
wnioskiem głosowało – 1, przeciw – 0, wstrzymało się 14, Rada większością głosów wniosek 
przyjęła. 



Następnie  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  kandydatów  do  Komisji 
Rewizyjnej.
− radna Pani Urszula Młynek –  jako kandydata zgłosiła radną Panią Danutę Świątek,
− radny Pan Wiesław Wróbel – jako kandydata zgłosił radną Panią Urszule Młynek,
− radna Pani Danuta Światek – jako kandydata zgłosiła radnego Pana Andrzeja Kupaja,
w/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie,
Wobec  braku  dalszych  zgłoszeń  kandydatów do Komisji  Rewizyjnej  Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie w sprawie powołania w skład Komisji Rewizyjnej, głosowało 15 radnych, 
kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:
− radna Pani Danuta Świątek – za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1,
− radna Pani Urszula Młynek - za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Andrzej Kupaj - za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1,
         Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem Statutu Gminy Szczytniki 
Rada Gminy dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zwrócił się o zgłoszenie 
spośród w/w kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
− Radny  Pan  Andrzej  Kupaj  –  jako  kandydata  na  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej 
zgłosił radną Panią Danutę Świątek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
          Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej  
Przewodniczący  Rady zarządził  głosowanie  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego   Komisji 
Rewizyjnej,   kandydatka  radna  Pani  Danuta  Świątek  otrzymała  następująca  ilość  głosów: 
głosowało 15 radnych, za – 14, wstrzymało się – 1, 
        Następnie  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, w wyniku którego  Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisję 
Rewizyjną (głosowało 15 radnych)i podjęła Uchwałę Nr II/3/2015
Punkt  9  - Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy.

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do sześcioosobowej Komisji 
Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Komunalnej,  Porządku  Publicznego,  Usług 
i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy.
− radny Pan Tadeusz Buchwald – zgłosił kandydaturę radnego Pana Pawła Domagały,
− radny Pan Paweł Domagała – zgłosił kandydaturę radnego Pana Tadeusza Buchwalda,
− radny Pan Rafał Lesiecki - zgłosił kandydaturę radnego Macieja Pana Żiółkowskiego,
− radny Pan Maciej Żiółkowski - ,zgłosił kandydaturę radnego Pana Rafała Lesieckiego,
− radny Pan Andrzej Kupaj -  zgłosił kandydaturę radnego Pana Kazimierza Bączyka,
− radny Pan Kazimierz Bączyk -  zgłosił kandydaturę radnego Pana Romana Siciarka,
w/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie
− radny Pan Piotr Szczepaniak -  zgłosił kandydaturę radnej Pani Wioletty Balcerczyk,
− radny Tadeusz Buchwald – zgłosił kandydaturę radnego Pana Piotra Zimnego, w/w 
kandydaci nie wyrazili zgody na kandydowanie
        Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów do Komisji Rolnictwa …. Przewodniczący 
Rady   zarządził głosowanie w sprawie powołania w skład Komisji Rolnictwa …..,  zgłoszeni 
kandydaci,  którzy  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  otrzymali  następująca  ilość  głosów: 
głosowało 15 radnych:
− radny Pan Paweł Domagała – za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Tadeusz Buchwald - za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Maciej Żiółkowski - za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Rafał Lesiecki  - za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Kazimierz Bączyk -  za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Roman Siciarek - za 14, wstrzymało się – 1,
       Następnie   Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  zgłoszeni  kandydaci  otrzymali 
większość  głosów i  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji 
Rolnictwa …., w wyniku którego  Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisję Rolnictwa ….. 
(głosowało 15 radnych)i podjęła Uchwałę Nr II/4/2015
Punkt  10  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,Pomocy  
Społecznej,   Kultury  i Sportu. 

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do sześcioosobowej Komisji 



Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu .
− radna Pani Urszula Młynek – zgłosiła kandydaturę radnego Pana Wiesława Wróbla,
− radny Pan Andrzej Kupaj – zgłosił kandydaturę radnej Pani Wioletty Balcerczyk,
− radny Pan Kazimierz Bączyk – zgłosił kandydaturę radnego Pana Piotra Zimnego,
− radny Pan Piotr Szczepaniak -  zgłosił kandydaturę radnego Pana Tomasza Leszki,
− radny Pan Paweł Domagała -  zgłosił kandydaturę radnej Pani Urszuli Młynek,
− radny Pan Tadeusz Buchwald -  zgłosił kandydaturę radnego Pana Piotra Szczepaniaka,

w/w wyrazili zgodę na kandydowanie.
         Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów do Komisji Zdrowia …. Przewodniczący 
Rady  zarządził  głosowanie  w  sprawie  powołania  w  skład  Komisji  Zdrowia…..,,zgłoszeni 
kandydaci,  którzy  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  otrzymali  następująca  ilość  głosów: 
głosowało 15 radnych:

− radny Pan Wiesław Wróbel – za 14, wstrzymało się – 1,
− radna Pani Wioletta Balcerczyk - za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Piotr Zimny - za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Tomasz Leszka - za 14, wstrzymało się – 1,
− radna Pani Urszula Młynek - za 14, wstrzymało się – 1,
− radny Pan Piotr Szczepaniak - za 14, wstrzymało się – 1,

        Następnie   Przewodniczący Rady poinformował,  że  zgłoszeni  kandydaci  otrzymali 
większość  głosów  i  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji 
Zdrowia  ….,  w wyniku którego  Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisję Zdrowia ….. 
(głosowało 15 radnych)i podjęła Uchwałę Nr II/5/2015
Punkt  11  -  Przedstawienie   „Informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  
Szczytniki   w roku  szkolnym 2013/2014.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak poinformował, że radni w materiałach na sesje 
otrzymali  „Informacjie  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Szczytniki  w  roku 
szkolnym 2013/2014”, Zwrócił się o zgłaszanie uwag w tej sprawie.

Rada nie zgłosiła uwag.
Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  zwróciła 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 II/ 6/2014 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  zwróciła 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 II/ 7/2014 (głosowało 15 
radnych),
Punkt  14  -  Podjęcie  uchwały   zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  
długoterminowego   w 2014 r.

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada   podjęła Uchwałę Nr II/8/2014 (głosowało 15 radnych). za – 
14, wstrzymało się – 1,

Punkt 15 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada  jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr II//9/ 2014 (głosowało 15 
radnych).
Punkt 16 - Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu  



uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 

sprawie,, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada  jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr II//10/ 2014 (głosowało 15 
radnych).
Punkt 17 - Podjecie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Szczytniki  
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada  jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr II//11 2014 (głosowało 15 
radnych).
Punkt 18- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 19-    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że odbywanie  sesji w piątki było terminem dogodnym 
dla wszystkich, zaproponował, aby tak pozostało, 
− Przewodniczący  Rady  Pan  Bogdan  Augustyniak  –  poinformował,  że  do  końca  czerwca 
proponuje zwoływanie sesji w czwartki,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  przed  świętami  Gminny 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  będzie  rozdzielał  dary  dla  najbardziej 
potrzebujących,
Punkt 20 –   Zakończenie sesji.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz. 10.50  zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


