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

 odbytej w dniu 25 sierpnia   2016 r.

W sesji udział wzięło 10 Radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht,  Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch.
Nieobecni usprawiedliwieni: radny Pan Andrzej Kupaj,  radny Pan Piotr Szczepaniak, radny Pan
Piotr Zimny, radny Pan Maciej Ziółkowski.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie projektów protokołów z ostatnich 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 wprowadzenia zmian budżetowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Podjęcie  uchwały  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  Powiatem  Kaliskim  porozumienia

w sprawie  realizacji  projektu  pod  nazwą:  „Przebudowa  dróg   powiatowych:  drogi
powiatowej  nr  4621P  w  miejscowościach:  Opatówek,  Michałów  Drugi,  Marchwacz,
Krowica Zawodnia,  Cieszyków, Staw i  Lipka (granica powiatu),  drogi powiatowej  nr
4617P  na  odcinku  od  km  10+675  do  km  13+930  w  miejscowościach  Cieszyków
i Szczytniki,  tworzących ciąg komunikacyjny"  w ramach ,,Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan  Bogdan

Augustyniak  i  stwierdził,  że  na  ustawowy  ogólny  stan  15  radnych  na  sesję  przybyło  10,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał. 
Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący  Rady   poinformował,  że  wpłynął  wniosek  od   wniosek  Pana  wójta  o
poszerzenie porządku obrad  o „Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem
Kaliskim  porozumienia  w sprawie  realizacji  projektu  pod  nazwą:  „Przebudowa  dróg
powiatowych:  drogi  powiatowej  nr  4621P w  miejscowościach:  Opatówek,  Michałów Drugi,
Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej
nr  4617P  na  odcinku  od  km  10+675  do  km  13+930  w  miejscowościach  Cieszyków
i  Szczytniki,  tworzących  ciąg  komunikacyjny"  w  ramach  ,,Programu  rozwoju  gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" i zaproponował rozpatrzyć to po p. 9,
a  pozostałe  punkty  porządku  obrad  oznaczyć  kolejno,  zwrócił  się  do  radnych  o  zgłaszanie
ewentualnych  uwag i propozycji do porządku obrad. 

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt  porządku
obrad wraz ze zgłoszoną zmianą, w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 10 radnych)
ustaliła porządek obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że  sesja będzie przebiegać  wg
porządku dziennego w brzmieniu  jak wyżej. 
Punkt 3 - Przyjęcie projektów protokołów z ostatnich sesji.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie
przedłożonych  w materiałach na sesje  projektów protokołów  z  ostatnich sesji.

Wobec braku    uwag w sprawie projektów protokołów Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie  w sprawie przyjęcia protokołów. Rada  Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie
(głosowało 10 radnych) dokonała przyjęcia przedłożonych projektów  protokołów. 



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  -  I  nformacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym.
-  radna  pani  Danuta  Światek  –  poinformowała,  że  w   okresie  międzysesyjnym  Komisja
Rewizyjna nie obradowała,
- radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa ….- poinformował, że odbyło
się jedno posiedzenia Komisji w dniu 30 czerwca br., Komisja spotkała się z Komendantem
Komisariatu Policji w Szczytnikach podinsp. Witoldem Goździelewiczem, omówiono sprawę
stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy, 
- radny Pan Wiesław Wróbel Przewodniczący komisji Zdrowia … - poinformował, ze odbyły
się  dwa  posiedzenia  komisji,  w  dniu  28  czerwca  br.  odbyło  się  posiedzenie  wyjazdowe,
przedmiotem  obrad  było  zapoznanie  się  Komisji  z  funkcjonowaniem  służby  zdrowia  w
Ośrodkach  Zdrowia  w  m.  Iwanowice  i  Staw,  w  dniu  23  sierpnia  br.  odbyło  się  kolejne
posiedzenie komisji,  przedmiotem obrad była sprawa budowy pełnowymiarowego boiska do
piłki nożnej, w posiedzeniu wziął udział gminny animator  sportu Pan Igor Sowiński,

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:
- zaproszenie na dożynki wojewódzkie w Liskowie w dniu 28 sierpnia 2016 roku,
- zaproszenie na „Noce Błaszkowskie”,

Punkt 7 – Interpelacje
- radny Pan Paweł Domagała – zwrócił się o informowanie radnych o planach inwestycyjnych
oraz o rozpoczynaniu prac w ich okręgach wyborczych,  odnośnie zmiany zakresu zadań dot.
przebudowy drogi  powiatowej  Krowica  Zawodnia  –  Lipka  jako  radny  został  powiadomiony
ostatni, zwrócił się aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji,
- Wójt  Pan Marek Albrecht  –  stwierdził,  że  o poszerzeniu zadania  o przebudowę drogi na

odcinku Opatówek – Michałow tez dowiedział się późno, 
-
Punkt 8 -   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 XXIV / 132
/ 2016 (głosowało 10 radnych)

Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Skarbnik Gminy Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt uchwały w powyższej

sprawie i 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  XXIV  /  133  /  2016
(głosowało 10 radnych)

Punkt  10   -   Podjęcie  uchwały  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  Powiatem  Kaliskim
porozumienia  w     sprawie  realizacji  projektu  pod nazwą:  „Przebudowa dróg  powiatowych:
drogi  powiatowej  nr  4621P w        miejscowościach:  Opatówek,  Michałów Drugi,  Marchwacz,
Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P
na  odcinku  od  km  10+675  do  km  13+930  w  miejscowościach  Cieszyków  i  Szczytniki,
tworzących  ciąg  komunikacyjny"  w  ramach  ,,Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".



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  XXIV  /  134  /  2016
(głosowało 10 radnych)

Punkt 11 - Zapytania, wolne wnioski.
-  nie zgłoszono

Punkt 12 – Odpowiedzi na interpelacje
- udzielono w p. 7.

Punkt 13 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


