
P R O T O K Ó Ł    Nr  XX 2016
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 17 maja  2016 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach

W sesji udział wzięło 13 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 i 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 Kalisz – Sieradz na odc. 
Marchwacz – Szczytniki.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków-Kolonia na
zadanie  pn.  „Zakup  sprzętu  specjalistycznego  do zapobiegania,  likwidacji  skutków klęsk
żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”. 

10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Kaliskiego  zadania  publicznego
z zakresu dróg powiatowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki  na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Zapoznanie  się  ze  „Sprawozdaniem  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej        w Szczytnikach za 2015 rok”.
14. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej”.
15. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2015 rok”.
16. Informacja o złożonych przez radnych  oświadczeniach majątkowych.
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 13,
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  po p.  8  dodać p.,  9.  Podjęcie  uchwały  w sprawie udzielenia  pomocy
finansowej  Gminie  Ceków-Kolonia  na  zadanie  pn.  „Zakup  sprzętu  specjalistycznego  do
zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP
regionu  Kalisko-Konińskiego”  i  p.  10 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu
Kaliskiego zadania publicznego  z zakresu dróg powiatowych” 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  13  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.

Wobec braku    uwag w sprawie projektu protokołu Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie     w sprawie przyjęcia protokołu. Rada  Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie
(głosowało 13 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  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym.
-  radna  Pani  Danuta  Światek  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej   –  poinformowała,  że
w  okresie  międzysesyjnym  w  dniach  11,12  i  14  kwietnia  odbyła  się  posiedzenia  Komisji,
przedmiotem obrad była sprawa kontroli podatków i opłat, zapoznała Radę Gminy  z treścią
protokołu z w/w posiedzeń komisji,
- radny Pan Wiesław Wróbel Przewodniczący Komisji Zdrowia, …. – poinformował, że odbyły
się  dwa  posiedzenia  Komisji,  Komisja  spotkała  się  z  menagerem  Firmy  Center  Medical
Humieja-Pokojowy  Panią  Adamus,  która  omówiła  sprawę  świadczenia  usług  medycznych
w  wynajmowanych  od  Gminy  Ośrodkach  Zdrowia  w  m.  Iwanowice  i  Staw,  na  drugim
posiedzeniu  Komisja  spotkała  się  z  Kierownikiem  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Szczytnikach, która złożyła sprawozdanie z działalności GOPS,
-  Przewodniczący Rady – poinformował,  że w związku z nieobecnością  Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa Pana Pawła Domagały – informacja o pracach Komisji zostanie złożona na
najbliższej sesji,
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  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  KN-I.4131.1.2016.22  z  dnia  30  marca  2016  r.
informujące  o  wszczęciu  postepowania  nadzorczego  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności
w części Uchwały Nr XVII/95/2016 r. Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca br. w sprawie
przyjęcia  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie  gminy szczytniki  ze względu na istotne naruszenie  prawa – Rada
przyjęła do wiadomości.
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.2016.22 z dnia 12
kwietnia  2016 r. orzekające nieważność w części Uchwały Nr XVII/95/2016 r. Rady Gminy
Szczytniki z dnia 3 marca br. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy szczytniki ze względu na
istotne naruszenie prawa -  Rada przyjęła do wiadomości.
-  pismo  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  KN-I.4131.1.90.2016.22  z  dnia  31  marca  2016  r.
informujące  o  wszczęciu  postepowania  nadzorczego  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności
w części Uchwały Nr XVII/100/2016 r. Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca br. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów
dla  których  organem prowadzącym jest  gmina  szczytniki  ze  względu  na  istotne  naruszenie
prawa - – Rada przyjęła do wiadomości.
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.90. 2016.22 z dnia 05
kwietnia  2016 r. orzekające nieważność w części Uchwały Nr XVII/95/2016 r. Rady Gminy
Szczytniki z dnia 3 marca br. w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych  i  publicznych  gimnazjów  dla  których  organem  prowadzącym  jest  gmina
szczytniki ze względu na istotne naruszenie prawa -  Rada przyjęła do wiadomości.

- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0903/186/7/2016 z dnia 30 marca
br. informujące o wszczęciu postepowania odnośnie Uchwały Nr XVII/102/2016 Rady gminy
Szczytniki  na  lata  2016-23  z  powodu  naruszenia  przepisów  prawa  –  Rada  przyjęła  do
wiadomości.



- pismo  z Urzędu gminy w Szczytnikach informujące o zmianach rozkładu jazdy PKS – Rada
przyjęła do wiadomości.
- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA 0954-5182/Ka/2016 przesyłające
Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu Nr SO-0954/46/2/Ka2016 z dnia 26 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Szczytniki
sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2015  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
i  objaśnieniami,  zapoznał  z  treścią  uchwały,  sprawa  będzie  dalej  omawiana  podczas  sesji
absolutoryjnej -  Rada przyjęła do wiadomości.

Punkt 7 - Interpelacje. 
- radny Pan Andrzej Kupaj – poinformował, że Ośrodek Zdrowia nie funkcjonuje  tak wspaniale
jak się o tym mówi, na jego oczach nie została przyjęta starsza chora osoba, bo już kończył się
czas  przyjęć  lekarzy,  Ośrodki  Zdrowia  maja  służyć  pacjentom,  dziwi  go  zaobserwowane
postepowanie lekarza rodzinnego w stosunku do pacjenta,
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  Przewodniczący  komisji  Zdrowia  …  Rady  Gminy  –
poinformował, ze w OZ nie ma zapisów dzień wcześniej bo nie można by było przyjmować
bardziej potrzebujących, gdyby pacjentka zgłosiła w rejestracji potrzebę udzielenia pomocy to
została by przyjęta, są wielkie zaległości w badaniach pacjentów i przez to są kolejki do lekarzy,
nadal są problemy z wyposażeniem w OZ brakuje krzeseł i wieszaków – meble są zamówione
ale opóźnia się wykonawca, menager OZ Pani Adamus zwracała się o zgłaszanie uwag odnośnie
działania OZ,
- radny Pan Andrzej  Kupaj  – stwierdził,  że wszyscy mówią o nadrabianiu zaległości przez
lekarzy, on jako lekarz nie rozumie do jakich zaległości mogli dopuścić poprzedni lekarze,
- radny pan Maciej Ziółkowski – poinformował, że w przeszło0sci lekarze przedłużali leki, nie
kierowali na badania,
- radny Pan Wiesław Wróbel – poinformował, że teraz pacjenci są kierowani na różne badania
i po ich wykonaniu muszą ponownie wrócić z wynikami, przez to są kolejki,
- radny Pan Roman Siciarek – poinformował, że w m. Sobiesęki Trzecie w sąsiedztwie posesji
Pani  Staszak   droga  jest  uszkodzona,  pobocze  i  rowy  rozjechane  przez  wielkie  ciężkie
samochody dostawcze, 

Punkt 8 –     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 Kalisz – Sieradz na odc.
Marchwacz – Szczytniki.

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  XX   /  110  /  2016
(głosowało 13 radnych)

Punkt 9 –   Podjęcie uchwały   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków-Kolonia
na  zadanie  pn.    „Zakup  sprzętu  specjalistycznego  do  zapobiegania,  likwidacji  skutków  klęsk
żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”. 

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  XX  /  111  /  2016
(głosowało 13 radnych)

Punkt  10  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Kaliskiego  zadania
publicznego  z zakresu dróg powiatowych.   

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  XX   /112  /  2016
(głosowało 13 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  XX  /  113  /  2016
(głosowało 13 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  XX  /  114  /  2016
(głosowało 13 radnych)

Punkt 14 - Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej”.
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  w  materiałach  na  sesje  otrzymali  „Ocenę

zasobów pomocy społecznej”, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.
Rada nie zgłosiła uwag.

Punkt 15 - Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2015 rok”.
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  w  materiałach  na  sesje  otrzymali

„Sprawozdanie asystenta rodziny za 2015 rok”,  zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej
sprawie.

Rada nie zgłosiła uwag.

Punkt 16 - Informacja o złożonych przez radnych  oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  on  złożył  swoje  oświadczenie  majątkowe

Wojewodzie Wielkopolskiemu, wszyscy radni w ustawowym terminie na jego ręce złożyli swoje
oświadczenia majątkowe za 2015 rok.

Punkt 17 - Odpowiedzi na interpelacje.
udzielono w p. 7

Punkt 18 - Zapytania, wolne wnioski.
-  radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy już są podjęte ustalenia odnośnie miejsca organizacji
dożynek w tym roku,
-  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  odpowiedział,  że  ze  względu  na  podawanie  napojów
alkoholowych dożynki nie będą mogły się odbyć na terenie Zespołu Szkół w Iwanowicach,
Policja  i  PSP negatywnie  zaopiniowała   organizacje  dożynek w ogrodzie  parafialnym koło
kościoła  w Iwanowicach,   na  placu  w m.  Krzywda  brakuje  uzbrojenia  technicznego,  teren
wymaga  uporządkowania,  i  należałoby  ponieś  znaczne  nakłady,  teren  nie  jest  własnością
Gminy, na dożynki będzie zaproszone wielu  gości z zewnątrz, których należy przyjąć godnie
i  należycie,  najbardziej  optymalnym  terenem  na  organizacje  dożynek  jest  teren   OSP
w  Szczytnikach,  jest  scena,  jest  zasilanie  elektryczne,  jest  teren  na  parkingi,  również
minimalizacja  kosztów  przemawia  za  tą  lokalizacją,  po  sesji  odbędzie  się  spotkanie  w  tej
sprawie.

Punkt 19 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 10.20 zamknął obrady. 
Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


