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

 odbytej w dniu 18 października  2016 r.

W sesji udział wzięło 14 Radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak.  
Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Maciej Ziółkowski.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Spotkanie z Panem Zenonem Świgoniem ekspertem Ministerstwa Środowiska do spraw ocen

wniosków o dofinansowanie, ekspertem  Regionalnego Programu Operacyjnego.
4. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony

Środowiska,  Gospodarki  Komunalnej,  Porządku  Publicznego,  Usług  i  Handlu,  Budżetu
i Mienia Gminy.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  Szczytniki
porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej
realizacji  projektu  pn:  „Modernizacja  energetyczna  obiektów  użyteczności  publicznej  na
terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa
Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczytniki, Gmina Szczytniki. 

12. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  w  sprawie:   udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P
w miejscowości Szczytniki”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
16. Wypracowanie stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji w rolnictwie.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Zapytania, wolne wnioski.
19. 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 14,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał. 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady  poinformował, że zaszła potrzeba poszerzenia porządku obrad

i  zaproponował  po  p.  2  wprowadzić  p.  3  w  brzmieniu  „3.Spotkanie  z  Panem  Zenonem
Świgoniem – ekspertem Ministerstwa Środowiska do spraw ocen wniosków o dofinansowanie,
ekspertem   Regionalnego  Programu  Operacyjnego.”,  a  pozostałe  punkty  porządku  obrad
oznaczyć kolejno,  zwrócił się do radnych  o zgłaszanie ewentualnych  uwag i propozycji do
porządku obrad,  
- radny Pan Paweł Domagała – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad, zaproponował
po p. 15 dodać p.  16 w brzmieniu: „16. Wypracowanie stanowiska Rady Gminy w sprawie
sytuacji w rolnictwie”,

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowania zgłoszone
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wnioski  w  sprawie  porządku  obrad,  w  wyniku  których  Rada  jednogłośnie  (głosowało  14
radnych)  wnioski  przyjęła.  Następnie  Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie  projekt
[porządku obrad ze zmianami, w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 14 radnych)
ustaliła porządek obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że sesja będzie przebiegać wg
porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej. 

Punkt 3 -    Spotkanie z Panem Zenonem Świgoniem   ekspertem Ministerstwa Środowiska do
spraw ocen wniosków o dofinansowanie, ekspertem  Regionalnego Programu Operacyjnego  .

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Pana Zenona Świgonia – eksperta
Ministerstwa Środowiska do spraw ocen wniosków o dofinansowanie, eksperta  Regionalnego
Programu Operacyjnego i udzielił mu głosu.
-  Pan  Zenon  Świgoń  –  podziękował  za  umożliwienie  mu  wzięcia  udziału  w  sesji,
poinformował,  ze  celem spotkania  jest  omówienie  sprawy kanalizacji  Gminy,  pozyskiwania
dofinansowania do tego zadania oraz sprawa utworzenia aglomeracji, poinformował, ze zadania
związane  z  kanalizacja  Gminy  będą  dofinansowywane  ze  środków  pozabudżetowych  tylko
wtedy gdy będą  realizowane  w ramach  aglomeracji,  poinformował,  że  w minionych  latach
w  kraju  wydatkowano  bardzo  dużo  środków  na  inwestycje  nie  mające  ekonomicznego
uzasadnienia, przed Gmina Szczytniki stoi kilka poważnych wyzwań inwestycyjnych, budowa
sal gimnastycznych, kanalizacja Gminy, należy  opracować  program funkcjonalno-użytkowy
gospodarki ściekowej w  gminie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U.
z dnia 16 września 2004 r. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). W tym programie,
prócz  oczywistych  granic  administracyjnych,  aglomeracji,  terenów  chronionych  i  terenów
podtopieniowych i zalewowych, muszą być uwidocznione plany budowy kolektorów kanalizacji
zbiorowej.  Dopiero  potem należy określić  gospodarstwa pozostające  co  najmniej  50  mb od
kolektorów  zbiorowych.  To  determinuje  zasadność  ekonomiczną  wykonania  pojedynczego
systemu.  Należy  myśleć   wyłącznie  o  oczyszczalni  z  I  stopniem  oczyszczania.  Rozważyć
minimum  trzy  warianty  techniczne w  konkretnej  lokalizacji  wraz  z  determinantami
ekonomicznymi  dostawy  i  wykonania  tego  systemu.  Następnie  podjąć  decyzję   dotyczącą
wyboru wariantu  przez Zamawiającego i decyzję o przygotowaniu SIWZ już bez podawania
konkretnego  producenta,  opierając  się  wyłącznie  na  parametrach  technologicznych  lub
wariantowo równoważnych  i  lepszych.    Warto   zastosować kryterium wyboru (propozycja
60% cena,  30% ceny eksploatacji,  serwisów,  wymiany części  na  lat  15  oraz  10% warunki
gwarancji,  wiarygodności  i  serwisu)  innego  jak  najniższa  cena.  Najtańsze  urządzenia  są
najgorsze,  najbardziej  energochłonne,  najbardziej  zawodne.  Urządzenia  będą  eksploatowane
przez  30 lat  (wymagany czas  amortyzacji).  Oczyszczalnia  w Popowie jest  w stanie  przyjąć
jeszcze raz tyle ścieków ile przyjmuje i ekonomicznie jest uzasadnione podłączenie do niej sieci
kanalizacyjnych z sąsiednich miejscowości. Poinformował, ze jest współautorem załączników
graficznych  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  w  sprawie
wyznaczenia  aglomeracji  Szczytniki,  Gmina  Szczytniki.  Zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag,
zadawanie pytań.
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  zapytał,  czy  Rada  Gminy  podejmując  uchwałę  w  sprawie
zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji  Szczytniki,  gmina Szczytniki  zadecyduje ilości  i  lokalizacji
oczyszczalni na terenie Gminy,
- Pan Świgoń – poinformował, że na tym etapie nie decyduje się o ilości i lokalizacji oczyszczalni,
to  wszystko  wyjdzie  na  etapie   opracowania   programu funkcjonalno-użytkowy gospodarki
ściekowej w  gminie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z dnia 16
września 2004 r.
-  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  zaproponował  objecie  całego  terenu  gminy  granicami
aglomeracji,  stwierdził,  że  źle  się  dzieje,  że  uchwałę  w  sprawie  aglomeracji  Szczytniki
podejmuje się w tempie przyśpieszonym,
-  Pan  Świgoń  –  odpowiedział,  że  nie  może  być  ujęty  cały  teren  Gminy,  bo  nie  zostanie
dochowany wskaźnik 120 mieszkańców/km sieci kanalizacyjnej, uchwała musi być podjęta do
22 października br.,
-  Pani  Elżbieta  Biernat  –  Kierownik Referatu Infrastruktury i  Ochrony Środowiska  Urzędu
Gminy  w  Szczytnikach  poinformowała,  że  w  utworzonych  dotychczas  na  terenie  Gminy
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aglomeracjach nie został spełniony wskaźnik 120 mieszkańców/ km sieci i trzeba podjąć nowe
ustalenia,
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  zapytał,  czy  nie  byłoby  taniej  budować  szczelne  szamba
i wywozić z nich ścieki na oczyszczalnie lub budować przydomowe oczyszczalnie ścieków  niż
budować długą i drogą sieć kanalizacyjną,
-  Pan  Świgoń  –  odpowiedział,  że  ekonomicznie  jest  uzasadnione  budowanie  sieci
kanalizacyjnej, będzie taniej,
- radny pan Kazimierz Bączyk – zapytał jakie szanse podłączenia do kanalizacji będą mieli
właściciele nieruchomości leżących poza granicami aglomeracji,
-  Pan  Swigoń  -  poza  granicami  aglomeracji  jeżeli  ekonomicznie  będzie  nieuzasadnione
podłączenie do kanalizacji  problem ścieków rozwiążą przydomowe oczyszczalnie ścieków,

Wobec braku dalszych uwag i zapytań o godz. 10.40 Przewodniczący Rady zarządził
przerwę w obradach.

O godz.  11.10  obrady wznowił  Przewodniczącego  Rady i  poinformował,  że  za  jego
zgodą o godz. 10.20  salę posiedzeń opuścili radna Pani Urszula Młynek i radny Pan Andrzej
Kupaj.  Obecnie  w  sesji  udział  bierze  12  radnych  zapewniając  quorum  wymagane  dla
prawomocności  obradowania  oraz  podejmowanych  uchwał.  Przystąpił  do  rozpatrywania
kolejnego punktu porządku obrad.

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 12 radnych) dokonała przyjęcia przedłożonego projektu protokołu. 

Punkt  5  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Światek  –  poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń Komisji,
-  Przewodniczący  komisji  Rolnictwa  …  radny  Pan  Paweł  Domagała,  poinformował,  że
w  okresie  międzysesyjnym  odbyły  się  dwa  posiedzenia  komisji,  [przedmiotem  obrad  była
sprawa  boiska  dla  LZS  w  Szczytnikach,  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Klubu,
dotychczasowe  boisko  w  Szczytnikach  nie  spełnia  wymogów  Okręgowego  Związku  Piłki
Nożnej, na rozgrywanie meczy „u siebie” LZS wynajmuje za odpłatnością boisko w Błaszkach,
Komisja obejrzała teren nadający się na wybudowanie nowego boiska w m. Popów, teren nadaje
się  ale  trzeba  go  wykupić  i  koszt  wyniesie  ok.  90  tys  zł,  Komisja  obejrzała  również  teren
w m. Marchwacz, teren nadaje się na boisko, jest on w zasobach Skarbu Państwa i  są szanse
pozyskania go nieodpłatnie,
-  Przewodniczący  komisji  Zdrowia  …  Pan  Wiesław  Wróbel  poinformował,  że  w  okresie
międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji,   Komisja spotkała  się z  Dyrektorami
Zespołów Szkół, omówiono sprawę projektu reformy oświatowej, dożywiania dzieci, dowozu
dzieci, Komisja spotkała się z Dyrektorem GOK i zapoznała się z działalnością tej placówki,
Komiska pozytywnie zaopiniowała wniosek o zakup namiotów na imprezy plenerowe, Komisja
nie rozpatrzyła wniosku Klubu Kick boxinngu z Brzezin o dofinansowanie do działalności,

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 Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postepowania w odniesieniu do uchwał
w sprawie zmiany WPF,
-  pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  przesyłające  uchwałę  Składu  Orzekającego
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę deficytu budżetu na 2016 r.. 
-  pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  przesyłające  uchwałę  Składu  Orzekającego
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r..
-  pismo  informujące  o  przekazaniu  wg  właściwości  Wójtowi  pisma  OSP w  Sobiesękach
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Trzecich o dofinansowanie do remontu strażnicy,
-  pismo  informujące  o  przekazaniu  wg  właściwości  Wójtowi  pisma  Fabryki  Aktywności
Młodych  o zaplanowanie w budżecie środków na działania wolontariatu,

Punkt 7 – Interpelacje
-  radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  poinformował,  że  na  skrzyżowaniu  koło  Pana  S.  Sobota
w Joance jest uszkodzony przepust, zwrócił się o spowodowanie jego naprawy,
- radny Pan Wiesław Wróbel – poinformował, że nie są oznakowane przystanki na trasie dowozu
dzieci do szkół, zwrócił się o rozwiązanie tego problemu,

Punkt 8 - Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę w   sprawie powołania Komisji Rolnictwa,
Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Komunalnej,  Porządku  Publicznego,  Usług  i  Handlu,
Budżetu i Mienia Gminy.

Przewodniczący Rady 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  XXVI  /  136  /  2016
(głosowało 12 radnych)

Punkt 9 -   Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki
porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 

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  XXVI  /  137  /  2016
(głosowało 12 radnych)

Punkt 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej  realizacji  projektu  pn:  „Modernizacja  energetyczna  obiektów  użyteczności
publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

O godz.  11.45  na  salę  obrad  powrócił  radny  Pan  Andrzej  Kupaj  powodując  branie
udziału w sesji przez 13 radnych.

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  XXVI  /  138  /  2016
(głosowało 13 radnych)

Punkt  11  -    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku
Województwa  Wielkopolskiego  w  sprawie  wyznaczenia  aglomeracji  Szczytniki,  Gmina
Szczytniki. 

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  XXVI  /  139  /  2016
(głosowało 13 radnych)

Punkt  12  -    Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w    w  sprawie:   udzielenia  pomocy
finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4623 P         w miejscowości Szczytniki”.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt uchwały w powyższej
sprawie,  poinformował,  że zmiana  dotyczy naprawy błędu w nazwie zadania,   i  zwrócił  się
o zgłaszanie uwag i propozycji
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXVI  /  140  /  2016
(głosowało 13 radnych)

Punkt 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt uchwały w powyższej

sprawie  i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy ten kredyt jest zaciągany na spłatę innych kredytów,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak   -  poinformował,  że  kredyt  jest  zaciągany  na
pokrycie deficytu budżetowego i spłatę  zobowiązań (kredytów),

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały,  w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXVI /
141 / 2016 (głosowało 13 radnych)

Punkt 14 -   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt uchwały w powyższej

sprawie  i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
- radny Pan Paweł Domagała – zapytał na jakie cele GOK planuje zakupić namioty,
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  zakupione  namioty  mają  być  wykorzystywane  podczas
organizacji imprez plenerowych, maja zabezpieczać podczas deszczowej pogody,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził,  że już raz dokonano zakupu namiotów i uległy
zniszczeniu, podczas zakupu zwracać uwagę na jakość,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały,  w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXVI /
142 / 2016 (głosowało 13 radnych)

Punkt 15 -   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 XXVI /
143 / 2016 (głosowało 13 radnych)

Punkt 16 -   Wypracowanie stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji w rolnictwie.
Podczas  krótkiej  dyskusji  radni  wypracowali  projekt  Stanowiska  w sprawie  sytuacji

w rolnictwie i przedłożyli go Przewodniczącemu Rady
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt. Rada Gminy w głosowaniu

jawnym  jednogłośnie  zatwierdziła  projekt  Stanowiska  (głosowało  13  radnych).  Zajęte
stanowisko stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 17 - Zapytania, wolne wnioski.
- radny Pan Paweł Domagała , poinformował że na przełomie kwietnia i maja (święta majowe)
jest planowany wyjazd na Mazury, chętni maja zgłaszać się do Pani Anety Nowak,

Punkt 18 – Odpowiedzi na interpelacje
- udzielono w p. 7.

Punkt 19– Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 12.10    zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski

5


