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

 odbytej w dniu 13 września   2016 r.

W sesji udział wzięło 15 Radnych według załączonej listy obecności, Zastępca Wójta
Pan Dariusz Wawrzyniak.  

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Złożenie  ślubowania  przez  nowo  wybranego  w  wyborach  uzupełniających  w  okręgu

wyborczym nr 10  – Kościany, Lipka,  radnego  Pana Dariusza Spychałę.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
6. Interpelacje. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  Kaliskiemu  na

realizacje  zadania  „Przebudowa  dróg  powiatowych:  drogi  powiatowej  nr  4621P w  m.
Opatówek,  Michałów Drugi,  Marchwacz,  Krowica  Zawodnia,  Cieszyków, Staw i  Lipka
(granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od 10+675 do 13+930 km w m.
Cieszyków i Szczytniki, tworzący ciąg komunikacyjny”.

8. Omówienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2016  r.,
informacji  o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej,  informacji  o przebiegu
wykonania  planów finansowych Gminnej  Biblioteki  publicznej  oraz Gminnego Ośrodka
Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2016 roku.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz  12.10  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan

Bogdan  Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 15,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał. 
Punkt 2 -   Złożenie ślubowania przez nowo wybranego, w wyborach uzupełniających w okręgu
wyborczym nr 10  – Kościany, Lipka,  radnego  Pana Dariusza Spychałę.

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich radnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy
pamięć  zmarłego  radnego  śp.  Rafała  Lesieckiego.  Następnie  Przewodniczący  Rady
poinformował,  że  nastąpi  złożenie  ślubowania  przez  nowo  wybranego,  w  wyborach
uzupełniających  w okręgu  wyborczym nr  10   –  Kościany,  Lipka,   radnego   Pana  Dariusza
Spychałę.  Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady roty ślubowania Pan Dariusz Spychała
wypowiedział  słowa  „ślubuję.  Tak  mi  dopomóż  Bóg”.  Przewodniczący  Rady  ogłosił
przystąpienie  radnego  Dariusza  Spychały   do  wykonywania  mandatu  radnego  Rady  Gminy
Szczytniki.

Punkt 3 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady  poinformował,  że zaszła potrzeba poszerzenia porządku obrad

i zaproponował po p. 7 wprowadzić p. 8 w brzmieniu „8. Omówienie informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.,  informacji  o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy  finansowej,  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  Gminnej
Biblioteki  publicznej  oraz  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Szczytnikach  za  I  półrocze  2016
roku.”,  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 15 radnych)
ustaliła porządek obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że sesja będzie przebiegać wg
porządku dziennego w brzmieniu  jak wyżej. 



Punkt 4 - Przyjęcie projektu 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 15 radnych) dokonała przyjęcia przedłożonego projektu protokołu. 

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  gminne obchody 77 rocznicy Powstania  Polskiego państwa Podziemnego,
które odbędą się dnia 28 września 2016 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu.

Punkt 7 – Interpelacje
- radny Pan Tadeusz Buchwald  – zwrócił się do Wójta o spowodowanie przez Pana Świątka
dokończenia zakrętu na drodze w m. Marcjanów i odnowienie rowu.
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  zapytał,  czy  jest  podpisane  porozumienie  z  Powiatem  kaliskim
w sprawie przebudowy drogi powiatowej Iwanowice – Zajączki,
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – nie jest podpisane porozumienie z Powiatem kaliskim
w sprawie  przebudowy drogi  powiatowej  Iwanowice  – Zajączki  w zakresie  finansowanie  tej
inwestycji,  natomiast  jest  porozumienie  na  mocy którego Gmina  ma  wykonać  odcinek drogi
gminnej  w  standardzie  drogi  kamiennej  na  Daniel  jako  element  uzupełniający  projekt  i
zwiększający  punktację  wniosku starostwa,  powyższa  droga  jest  ujęta  w gminnym  planie  4-
letnim do przebudowy,
- radna Pani Urszula Młynek – poinformowała, że pobocza drogi powiatowej na odcinku  Popów
–  Takomyśle  są  pozarastane  krzakami,  zwróciła  się  o  wystąpienie  do  Starostwa  w  Kaliszu
o spowodowanie oczyszczenia tych poboczy,
- radny Pan Andrzej Kupaj – poinformował, że lekarz w Ośrodku Zdrowia odmówił mu wydania
skierowania  na  badania  stwierdzając  „że  nie  widać  po  nim,  że  jest  chory”  oraz  „że  nie  ma
zamiaru pełnić roli sekretarki  lekarza specjalisty”, zwrócił się o zaproszenie na najbliższą sesję
właściciela  spółki  lekarza  Pana  Pokojowego  lub  Pana  Humieję  celem  wyjaśnienia  sprawy
wydawania skierowań na badania,
-  radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  poinformował,  że  pobocza  dróg  gminnych  są  pozarastane
chwastami i zwrócił się o spowodowanie ich wykoszenia,
- radny Pan Paweł Domagała – zwrócił się o dokładne wykaszanie poboczy na skrzyżowaniach
dróg celem poprawi widoczności,
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  ze  może  być  problem  z  odwodnieniem  drogi
Iwanowice – Borek na odcinku od Iwanowic do skrzyżowania,

Punkt 8 -   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Kaliskiemu na
realizacje  zadania  „Przebudowa  dróg  powiatowych:  drogi  powiatowej  nr  4621P  w  m.
Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica
powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od 10+675 do 13+930 km w m. Cieszyków i
Szczytniki, tworzący ciąg komunikacyjny”.

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  stwierdził,  że  ma  wątpliwości  odnośnie  projektu  uchwały
w powyższej  sprawie – odnośnie zgodności  z  przepisami,  czy Rada Gminy po podjęciu tej
uchwały  nie  będzie  posądzona  o  niegospodarność  udzielając  dotacji  na  zadanie  powiatowe,
przebudowywana droga nie wchodzi w ciąg dróg gminnych, czy Gminę stać na dotowanie tego
zadania,
-  Zastępca  wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  –  stwierdził,  że  od  kilku  lat  samorządy gminne
współpracują  w  Powiatem  i  podejmowały  podobne  uchwały  dot.  dofinansowania,  organy
nadzoru  nie  zakwestionowały  tych  uchwał,  droga  znajduje  się  na  terenie  Gminy Szczytniki
i z niej korzystają mieszkańcy naszej gminy,



Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV / 135
/ 2016 (głosowało 15 radnych)

Punkt 9 - Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.,
informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  informacji  o  przebiegu
wykonania  planów  finansowych  Gminnej  Biblioteki  publicznej  oraz  Gminnego  Ośrodka
Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2016 roku.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w materiałach na sesje radni otrzymali „Informacje
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się
wieloletniej  prognozy  finansowej,  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych
Gminnej Biblioteki publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za I półrocze
2016 roku”, zwrócił się o podjęcie dyskusji,   zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.

Rada nie zgłosiła uwag.

Punkt 10 - Zapytania, wolne wnioski.
-  nie zgłoszono

Punkt 12 – Odpowiedzi na interpelacje
- udzielono w p. 6.

Punkt 11 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 13.10    zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


