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

 odbytej w dniu 12 sierpnia   2016 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach

W sesji udział wzięło 13 Radnych według załączonej listy obecności, Zastępca Wójta
Pan Dariusz Wawrzyniak. Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Piotr Szczepaniak.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Zapytania, wolne wnioski.
7. 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 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:
- zaproszenie na dożynki wojewódzko-diecezjalne w dniu 28 sierpnia 2016 r. w Liskowie –
Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo Starosty Kaliskiego z dnia 8 sierpnia br. w sprawie Dożynkowego Objazdu Powiatu
Kaliskiego w dniu 28 sierpnia br. - Rada przyjęła do wiadomości,

Punkt 4 -   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.
- radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował,  że na posiedzeniu Komisji poruszał sprawę
podziału środków na jednostki OSP za wyjątkiem należących do KSRG, od kilku lat środki są
tak rozdzielane, że niektóre jednostki OSP po kilka lat z rzędu otrzymują dofinansowanie a inne
nie dostają nic, OSP w Główczynie jest dofinansowywana przez 3 ostatnie lata, a nie wykazuje
aktywności  statutowej,  nie  bierze  udziału  w  zawodach,  uroczystościach,  zwrócił  się
o sporządzenie zestawienia udzielonego dofinansowania do OSP za ostatnie lata, 
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  dofinansowanie   jest
przydzielane tym jednostkom OSP, które mają największe potrzeby

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII / 130
/ 2016 (głosowało 12 radnych)

Punkt 5 - 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  XXIII  /  131  /  2016
(głosowało 12 radnych)

Punkt 6 - Zapytania, wolne wnioski.
-  radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że pobocze drogi na osiedlu w Iwanowicach zostało
naprawione spryskiem, stwierdził, ze szkoda, że nie dokonano opryskania pobocza przy asfalcie
środkiem chwastobójczym „Randap”,

Punkt 7 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 9.25 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


