
P R O T O K Ó Ł    Nr  XXI 2016
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 23 czerwca  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 Andrzej Kupaj.

 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 uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnego 

            Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Gminy

wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2015 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu

nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnikach na rzecz Gminy Szczytniki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy

Szczytniki”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zapytania, wolne wnioski.
17. 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.  Zwrócił  się  do  wszystkich  o  powstanie  i  uczczenie  minutą  ciszy
zmarłego radnego ś.p. Rafała Lesieckiego, poinformował o wygaśnięciu mandatu radnego Rady
Gminy Szczytniki  z powodu śmierci..   Przewodniczący Rady przywitał  przybyłych  na sesję
przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący  Rady  zaproponował  udzielenie  głosu  przybyłym  na  sesje

przedstawicielom  OSP  w  Stawie  po  ustaleniu  porządku  obrad.  Zwrócił  się  do  radnych
o  zgłaszanie  ewentualnych   uwag  i  propozycji  do    porządku  obrad.   Wobec  braku  uwag
Przewodniczący Rady poinformował,  że   sesja  będzie  przebiegać   wg  porządku  dziennego
w brzmieniu przedłożonym radnym w materiałach na sesje, w brzmieniu  jak wyżej. Następnie
udzielił głosu przedstawicielom OSP w Stawie.
- Naczelnik OSP w Stawie Pan Janusz Janiczak  - w imieniu Zarządu i wszystkich członków
OSP w Stawie podziękował za dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego i poprosił
wszystkich zebranych o obejrzenie  pojazdu,  przyczepki  z  łódka oraz  wyposażenia,  wszyscy
zebrani  na  Sali  posiedzeń  udali  się  na  zewnątrz  budynku  Urzędu  Gminy celem obejrzenia
zakupionego  sprzętu,  po  powrocie  na  sale  posiedzeń  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do
omówienia  kolejnego punktu porządku obrad.



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  13,14  i  15  maja  odbyły  się  posiedzenia  Komisji,
przedmiotem  obrad  była  sprawa  opracowania  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi
Gminy Szczytniki za 2015 r., sprawa zostanie omówiona podczas omawiania sprawy udzielenia
absolutorium,
-  radny  Pan  Paweł  Domagała  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  -  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniach 9 i 16 czerwca br,
przedmiotem obrad  była sprawa sprawozdania z wykonania  budżetu za 2015 r, sprawozdań
finansowych  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Szczytnikach   i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej
w Szczytnikach, zapoznanie się z opinią RIO w sprawie złożonego przez Wójta sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Szczytniki,  w  poprzednim  okresie  międzysesyjnym  odbyły  się  również  dwa  posiedzenia
Komisji w dniach  21 kwietnia i 12 maja br., przedmiotem obrad było spotkanie z delegatami do
Wojewódzkiej Izby Rolniczej Panem Wojciechem Adamczewskim i Panem Józefem Jakóbkiem,
omówienie materiałów otrzymanych z Powiatowej  Inspekcji  Ochrony Roślin i  Nasiennictwa
w  Kaliszu,  spotkanie  z  Panem  Robertem  Ptakiem  z  Godziesz  w  sprawie  odbioru  padłych
zwierząt  z  terenu  Gminy,   omówienie  realizacji  Programu  Rozwiazywania  Problemów
Alkoholowych, zaopiniowanie sprawy sprzedaży nieruchomości w m. Kuczewola stanowiącej
drogę dzielącą działki,
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  ….  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniach 24 maja  i 21 czerwca
br, w dniu 24 maja Komisja dokonała wyjazdu w teren – posiedzenie wyjazdowe do bibliotek
w m. Iwanowice, Szczytniki i Staw, na posiedzeniu w dniu 21 czerwca Komisja spotkała się
z  przedstawicielami  LZS  w  szczytnikach  i  Radliczycach  oraz  zapoznała  się  z  wynikami
egzaminów końcowych  kl. VI szkół podstawowych i kl. III gimnazjów

- 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  Komisarza  Wyborczego  w  Kaliszu  nr  DKL-714-9/16  z  dnia  2  czerwca  2016  r.
przesyłające Postanowienie nr 21/16 Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego wskutek śmierci,
-  List  Gratulacyjny  z  centrum  Edukacji  Obywatelskiej  za  aktywność  Zespołu  Szkół
w Radliczycach w programach edukacyjnych,
- pismo RIO w Poznaniu nr WA-0903/186/7/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.  zawiadamiające
o wszczęciu postepowania odnośnie Uchwały nr XX./114/2016 rady gminy Szczytniki z dnia 17
maja br. w sprawie zmiany WPF,
- Uchwała Nr 12/682/2016 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 15 czerwca br.  stwierdzająca
podjęcie Uchwały nr XX./114/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 maja br. z naruszeniem
przepisów o charakterze nieistotnym,
- Uchwała Nr 12/682/2016 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 15 czerwca br.  stwierdzająca
podjęcie sprzecznie z przepisami Uchwały nr XX/113/2016 2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia



17 maja br.

Punkt 7 - Interpelacje. 
- radny Pan Paweł Domagała – zapytał, czy już jest zakończona sprawa zbierania wniosków
dot. rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego,
-  Wójt  pan  marek  Albrecht  –  poinformował,  ze  sprawa  nie  jest  jeszcze  zakończona,  nie
dokończono objazdu terenu całej Gminy, nie podjęto ustaleń ze wszystkimi radnymi odnośnie
zaspokojenia potrzeb w tym zakresie,
- radny Pan Piotr Zimny – zwrócił się o spowodowanie częstszego opróżniania koszy ulicznych
bo  są  przepełnione   odpadami,  zapytał  jaka  jest  opinia  komisji  rolnictwa  w  sprawie
sprawozdania GOK, 
-  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  ze  kosze  można  opróżniać  do  większego
pojemnika na śmieci, który znajduje się w szkole, a w czasie wakacji będzie pusty,
-  radny Pan Paweł  Domagała – poinformował,  że Komisja  nie  wypracowała jednoznacznej
opinii o sprawozdaniu GOK, część opisowa sprawozdania powinna być bardziej szczegółowa
odnośnie kwot wydatków poniesionych na wynagrodzenia zaproszonych artystów,
-  radna  Pani  Danuta  Świątek  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  –  poinformowała,  że
sprawozdanie GOK było rozpatrywane przez komisje Rewizyjną, sprawozdanie jest opracowane
poprawnie, część opisowa może być bardziej szczegółowa,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  zwrócił  się  do  Komisji  o  wypracowanie
stanowiska w sprawie  budowy nowego  boiska dla LZS,
- radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa – poinformował, że Komisja
nie zajęła stanowiska w sprawie budowy nowego boiska dla LZS bo nikt się o to nie zwracał,
Komisja  jest  w  posiadaniu  informacji,  że  boisko  w  Szczytnikach  nie  spełnia  warunków
potrzebnych do prowadzenia rozgrywek w wyższej klasie,

O  godz.  10.10  za  zgodą  Przewodniczącego  Rady  obrady  opuścił  radny  Pan  Maciej
Ziółkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak stwierdził, że na ustawowy
ogólny stan 15 radnych w sesji  udział  bierze 12 radnych,  zapewniając tym samym quorum
wymagane dla prawomocności obrad oraz podejmowanych uchwał.
-  radny  Pan  Szczepaniak  –  poinformował,  ze  przedstawiciel  LZS  w  Szczytnikach  na
posiedzeniu Komisji zgłosił potrzebę budowy boiska,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, ze potrzeba budowy nowego boiska była już
omawiana w czasie minionych kadencji, do tego trzeba podchodzić poważnie i rozsądnie,
- radny Pan Wiesław wróbel – stwierdził, ze przyszłość LZS w Szczytnikach zależy od budowy
pełnowymiarowego  boiska,  trzeba  znaleźć  miejsce  i  myśleć  o  budowie  zamiast  ponoszenia
kosztów związanych z wynajmowaniem boiska,
- radny pan Tomasz Leszka – poinformował, ze boisko w Szczytnikach nie spełnia wymogów
i  było  dopuszczone  warunkowo,  budowa  nowego  pełnowymiarowego  boiska  to  stworzenie
warunków rozwoju dla młodego pokolenia dzieci i młodzieży, seniorzy mogą się bez tego obyć,

Punkt  8  –     Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznych  sprawozdań  finansowych
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r. 

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak   przedstawił  projekt  uchwały  w   sprawie
zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  finansowego GOK i  zwrócił  się    o  zgłaszanie  uwag
i propozycji w powyższej sprawie.
- radna Pani Danuta Swiątek – poinformowała, że sprawozdanie jest opracowane poprawnie,
część opisowa mogła być opracowana bardziej szczegółowo,
- radny pan Paweł Domagała – poinformował, że sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu
komisji Rolnictwa …, Komisja stwierdziła, że w części opisowej bardziej szczegółowo powinny
być omówione wydatki GOK, o tym była mowa w ubr.
-  Wójta  Pan  Marek  Albrecht  –  stwierdził,  że  do  sprawy  można  wrócić  na  najbliższym
posiedzeniu Komisji, 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwał, w wyniku, którego Rada większością głosów  podjęła Uchwałę Nr XXI  / 115 / 2016
(głosowało 12 radnych,  za -10,  wstrzymało się - 2)



-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak   przedstawił  projekt  uchwały  w   sprawie
zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej
w Szczytnikach  i zwrócił się   o zgłaszanie uwag   i propozycji w powyższej sprawie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwał,  w wyniku,  którego Rada jednogłośnie    podjęła  Uchwałę Nr XXI  /  116 /  2016
(głosowało 12 radnych,)

Punkt 9 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego
Gminy wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2015 r. 

Wójt  Pan  Marek  Albrecht  przedstawił  oraz  omówił   sprawozdanie  finansowe  oraz
sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił
się o zgłaszanie uwag do przedstawionych przez Wójta sprawozdań.  Rada nie zgłosiła uwag. 

      Przewodniczący Rady zapoznał z treścią Uchwały  Nr SO-0954/446/2Ka/2016  Składu
Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz
z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytniki i   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  XXI  /  116  /  2016
(głosowało 12 radnych)

Punkt 10 – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
          Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak  stwierdził, że w ustawowym
terminie  Radni otrzymali  materiały -  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,  sprawozdanie finansowe, oraz
sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji: Gminnego
Ośrodka Kultury w Szczytnikach,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach  za 2015 r.
Następnie poinformował, że  Komisja Rewizyjna   na trzech  posiedzeniach w dniach 13, 14 i 15
maja  br.  rozpatrywała  oraz  dokonała  analizy  i  oceny  wykonania  budżetu  za  2015  r.  na
podstawie  sprawozdań  finansowych,  sprawozdań  budżetowych,  informacji  o  stanie  mienia
komunalnego,  oraz  przedstawionych  objaśnień   i  sformułowała   wniosek  o  udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2015 r. 

Powyższy wniosek został pismem nr RG.0002.6.2016 z dnia 23 maja 2016 r. przesłany
do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  zaopiniowania.  Następnie  Przewodniczący  Rady
poinformował  radnych  że  Uchwałą  Nr  SO  –  0954/46/2/Ka/2016   Składu  Orzekającego
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  z  dnia  26  kwietnia  2016 r.  w sprawie  opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2015 r.  wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytniki wyraziło opinię
pozytywną  (z  treścią  uchwały  Rada  Gminy  została  zapoznana  podczas  rozpatrywania  p.  9
porządku obrad . Zwrócił się do Rady o podjęcie dyskusji w sprawie powyższych sprawozdań
z  wykonania  budżetu  gminy  za  2015  r.  –  otworzył  dyskusje  nad  sprawozdaniami:
sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za
2015 rok. Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji, nie było pytań ani uwag do sprawozdania
finansowego i do sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Szczytniki.
          Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zapoznał  Radę z treścią wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna dokonała
analizy  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2015  r.  Odczytał  Uchwałę  Nr  1/2016
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Szczytniki  z  dnia  20  maja  2016   r.  w  sprawie  wniosku
Komisji  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi  za  2015  r.  Następnie  Przewodniczący  Rady
zapoznał  radnych  z  treścią  Uchwały  Nr  SO-0955/40/2/Ka/2016  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej  z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie opinii  o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki za
2015 rok.

W  imieniu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Przewodniczący  Rady  Gminy  zgłosił
wniosek  o  udzielenie  Wójtowi  Gminy  absolutorium  za  2015  rok.  Zwrócił  się  do Rady
o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.
       Wobec braku  uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie



wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie Wójtowi Gminy Szczytniki
absolutorium za 2015 r.,  w wyniku,  którego w głosowaniu jawnym  Rada Gminy  przyjęła
wniosek podejmując jednogłośnie  Uchwałę Nr XXI / 117 / 2016   udzielając Wójtowi Gminy
absolutorium. (głosowało 12 radnych).
 Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  podziękował  Radzie  Gminy  za  udzielenie  absolutorium,
stwierdził,  że   wyrazy  podziękowania  kieruje  do  Zastępcy  Wójta  i  Skarbnika  Gminy,
pracowników  Urzędu  Gminy,  kierowników  i  pracowników  gminnych  jednostek
organizacyjnych,  którzy  realizując  wraz  z  nim  ten  budżet  włożyli  wiele  wysiłku  w  jego
poprawne wykonanie,

Punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu
nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnikach na rzecz Gminy Szczytniki.

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwał,  w wyniku,  którego Rada jednogłośnie    podjęła  Uchwałę Nr XXI  /  119 /  2016
(głosowało 12 radnych,)

Punkt  12  -  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla
Gminy Szczytniki”

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwał,  w wyniku,  którego Rada jednogłośnie    podjęła  Uchwałę Nr XXI  /  120 /  2016
(głosowało 12 radnych,)

Punkt 13 -   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  XXI  /  121  /  2016
(głosowało 12 radnych)

Punkt 14 - 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  XXI  /  122  /  2016
(głosowało 12 radnych)

Punkt 15 - Odpowiedzi na interpelacje.
udzielono w p. 7

Punkt 16 - Zapytania, wolne wnioski.
-  nie zgłoszono

Punkt 17 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 11.30 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


