
P R O T O K Ó Ł    Nr  XXII 2016
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 28  lipca   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 Maciej Ziółkowski.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na    

przebudowę drogi powiatowej nr 4623P w m. Szczytniki.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  porządku  i  czystości  na  terenie

Gminy     
Szczytniki.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczona  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  terminów,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11. Zapytania, wolne wnioski.
12. 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. Poinformował,  ze sesja jest zwołana w trybie art.  20 ust.  3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 - tekst jednolity) na
wniosek Wójta Gminy Szczytniki

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący 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. 

Punkt 3 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  ze  w  okresie  międzysesyjnym   wpłynęła

następująca  korespondencja do Rady i zapoznał z jej treścią:
-  pismo Klubu Sportowego „Szczyt Szczytniki” z dnia  4 lipca br. z datą wpływu do Urzędu
Gminy 28.07.2016 r. w sprawie budowy kompleksu sportowego  - Rada Gminy przekazała wg
właściwości Wójtowi,
-  radny  Pan  Andrzej  Kupaj  –  stwierdził,  że  sprawa  rozbudowy,  budowy  nowego  boiska
w  Szczytnikach  była  omawiana  kilka  razy  na  sesjach  Rady  Gminy  minionych  kadencji,
rozpatrzenie sprawy zostawało odkładane na przyszłość ze względu na to, że budowa boiska to
droga inwestycja, wysokie koszty utrzymania obiektu, bardziej racjonalne i ekonomiczne było
wynajmowanie  boiska  za  odpłatnością,  zwrócił  się  o  zastanowienie  się  nad  rozbudową



istniejącego kompleksu przy OSP w Szczytnikach, stwierdził, że gminny kompleks sportowy
powinien znajdować się w miejscowości  siedziby władz Gminy celem wykorzystania  go do
organizacji na nim różnych imprez o zasięgu gminnym czy międzygminnym po to aby służył
różnym grupom  społeczności Gminy,

- pismo Klubu Sportowego „Szczyt Szczytniki” z dnia  25 lipca br. z datą wpływu do Urzędu
Gminy 28.07.2016 r. w sprawie dofinansowania do działalności Klubu w kwocie 5400 zł na
wynajem boiska piłkarskiego - Rada Gminy przekazała wg właściwości Wójtowi,

Punkt 4 –   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
na przebudowę drogi powiatowej nr 4623P w m. Szczytniki.
-  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  Starostwo  w  Kaliszu  zaproponowało
wybudowanie w m. Popów chodnika asfaltowego oddzielonego od jezdni sciekiem, od szkoły
do skrzyżowania i zwróciło się o dofinansowanie tego zadania w kwocie 94.120,00 zł w formie
dotacji celowej, przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie
uwag i propozycji,
-  radny Pan Tadeusz  Buchwald  –  stwierdził,  że  była  mowa o  chodniku w m.  Popów,  ale
o  chodniku  okrawężnikowanym,  zaproponował  zgłoszenie  wniosku  w  sprawie  chodnika
okrawężnikowanego od szkoły w stronę m. Popów  o długości ok. 300 m,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXII /
123 / 2016 (głosowało 13 radnych).

Punkt 5 - Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy Szczytniki.

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

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXII /
124 / 2016 (głosowało 13 radnych

Punkt 6 -    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości.

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

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXII /
125 / 2016 (głosowało 13 radnych

Punkt 7 -    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w  zakresie   odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
i zagospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie   odpadami komunalnymi.

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

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXII /
126 / 2016 (głosowało 13 radnych

Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za   gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXII /
127 / 2016 (głosowało 13 radnych



Punkt 9 -   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  XXII  /  128  /  2016
(głosowało 12 radnych)

Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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 XXII / 129 / 2016 (głosowało 12 radnych)

Punkt 11 - Zapytania, wolne wnioski.
-   radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  ze  sprawa  boiska  w  Szczytnikach  była
omawiana na posiedzeniu Komisji, jest propozycja rozbudowy istniejącego boiska przy remizie
OSP w Szczytnikach, Komisja proponuje podjęcie działań zmierzających do zakupu gruntu na
poszerzenie istniejącego boiska, sąsiednie gminy Opatówek, Koźminek mają  pełnowymiarowe
boiska, ale powstały one poprzez rozbudowę dotychczas istniejących kompleksów sportowych
na  gruntach  gminnych,  obecne  boisko  nadaje  się  do  szkolenia  i  treningów,  ale  nie  spełnia
wymogów wyższej klasy,  stwierdził,  że ta sprawa powinna być przedmiotem obrad Komisji
i jednej z najbliższych sesji Rady Gminy,
- radny Pan Tomasz Leszka – stwierdził, ze wskazane by było poszukać gruntu o niskiej klasie
bonitacyjnej, by uniknąć dużych kwot opłat za wyłączenie z produkcji rolnej,
- radny pan Andrzej Kupaj – stwierdził,  ze bardziej korzystna dla gminy będzie rozbudowa
istniejącego  obiektu,  a  nie  likwidacja  dotychczasowego  boiska  i  zlokalizowanie   nowego
obiektu   poza  miejscowością  z  siedzibą  władz  Gminy,  obiekt  będzie  służył  wąskiej  grupie
mieszkańców  Gminy  –  piłkarzom,  stwierdził,  że  nadal  podtrzymuje  swoje  stanowisko,   że
gminny kompleks sportowy powinien znajdować się w miejscowości  siedziby władz Gminy
celem  wykorzystania  go  do  organizacji  na  nim  różnych  imprez  o  zasięgu  gminnym  czy
międzygminnym po to aby służył  różnym grupom  społeczności  Gminy,  nie  jest  przeciwny
budowie boiska,
- Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak zwrócił  się o omówienie sprawy budowy
boiska, rozbudowy kompleksu sportowego na najbliższych posiedzeniach Komisji,

Punkt 12 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 9.45 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


