
P R O T O K Ó Ł Nr  XVII/2016
z Sesji Rady Gminy Szczytniki 
odbytej w dniu 17 listopada 2016 r. 

           

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

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej 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. Omówienie sprawy analizy przez organy podatkowe oświadczeń majątkowych radnych. 
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Szczytniki”.
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia   w  wodę  i  zbiorowego  

odprowadzania ścieków.
11. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  opłaty za  ścieki  dowożone  wozami  asenizacyjnymi  do  gminnej

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Popów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na

2017r. na obszarze Gminy Szczytniki.
13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  obszarze  

Gminy Szczytniki na 2017r.  
14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatkowych  od  środków  

transportowych na 2017 rok.
15.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”.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  samorządowej  jednostki  organizacyjnej  Centrum  Usług  
Wspólnych Gminy Szczytniki oraz nadania jej Statutu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
19. Odpowiedzi na interpelacje. 
20. Zapytania, wolne wnioski. 
21.  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 15, zapewniając tym samym quorum
wymagane dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał.

Punkt 2 i Punkt 9  - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował,  iż  przed  ustaleniem porządku  obrad  dzisiejszego posiedzenia,

zaistniała potrzeba omówienia i przedstawienia wcześniej punktu 9 porządku, który dotyczy „Podjęcia uchwały
w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki”,
a pozostałe punkty porządku obrad będą przedstawiane kolejno.

W związku z tym zagadnieniem, Przewodniczący Rady powitał przybyłą na posiedzenie Rady Panią
Annę  Kanię  –  posiadającą  uprawnienia  urbanistyczne,  autorkę  przedmiotowego  projektu  uchwały   oraz
pracowników Urzędu Gminy w osobie Panią Elżbietę Biernat – Kierownika Referatu Infrastruktury i Ochrony
Środowiska oraz Panią Jolantę Kowalską – inspektora Urzędu,  prowadzącą sprawy z zakresu planowania i
zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki.
Pan Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Kani o przedstawienie zagadnień, o których mowa           w
projekcie przedmiotowej uchwały.

Pani Anna Kania omówiła pokazując na mapie tereny do zagospodarowania, których dotyczy zmiana



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki. Podkreśliła, że prace
nad Studium podjęto już znacznie wcześniej dwa lata temu na podstawie Uchwały Nr XLVIII/275/2014 RG
Szczytniki  z  dnia  20  października  2014r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  „Studium
uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Szczytniki”.  Zmiana  studium dotyczy
dwóch terenów. Pierwszy z nich dotyczy  obszaru położonego w miejscowości Szczytniki (obręb geodezyjny –
Szczytniki), drugi obszaru położonego w miejscowości Marchwacz (obręb geodezyjny – Krowica Zawodnia).

Poinformowała,  że  w trakcie  prowadzonego postępowania nad Studium zostały spełnione wszystkie
wymogi wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym, tzn. zasięgnięto opinii                    i uzgodniono
projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z organami do tego upoważnionymi.
Ponadto  projekt  wraz  z  prognozą  został  wyłożony  do  publicznego  wglądu  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w
Szczytnikach w dniach od 8-31.08.2016r. Przeprowadzono również w dniu 19.08.2016r. publiczną debatę nad
zmianą Studium, w trakcie której nie zgłoszono żadnych uwag.

Pani  Anna Kania  poinformowała,  że dotychczas  obowiązujące Studium zostało przyjęte  przez Radę
Gminy Szczytniki w dniu 29.05.2001r. Uchwałą Nr XXIV/138/2001 oraz  Uchwałą zmieniającą Nr XX/95/04 z
dnia 03.12.2004r., w związku z tym zachodzi potrzeba aktualizacji polityki przestrzennej gminy. Celem zmiany
Studium jest przede wszystkim umożliwienie na terenie położonym                      w Szczytnikach (1-y teren -
powierzchnia działki 0,68 ha) realizacji inwestycji z zakresu usług, w tym handlu, kultury i administracji wraz z
towarzyszącą  zabudową  mieszkaniową,  a  na  terenie  położonym  
w miejscowości Marchwacz (2-gi teren - powierzchnia działki 1,10 ha) realizacji inwestycji z zakresu usług,
kultury,  kultury  fizycznej,  w  tym  usług,  sportu  i  rekreacji  oraz  inwestycji  infrastrukturalnych  służących
realizacji zadań własnych gminy. Realizując zamierzenia zawarte w Studium istnieje możliwość pozyskania tej
działki  od Agencji  Rynku Rolnego Skarbu Państwa bezpłatnie.  Jest  to teren,  na którym zlokalizowane jest
boisko trawiaste, jego zagospodarowanie musi być zgodne ze Studium         i tylko do takich celów, które
zostały zamierzone.

Przewodniczący  Rady  podziękował  Pani  Kani  za  omówienie  przedmiotowego  projektu  uchwały  i
zwrócił się do radnych o zadawanie pytań i zgłaszania uwag. 

-  radny Pan Kazimierz  Bączyk  –  zgłosił  uwagę,  iż  w materiałach  na  dzisiejszą  sesję  nie  otrzymał
projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku rolnego na obszarze gminy Szczytniki na
2017 rok. Pan radny otrzymał projekt przedmiotowej uchwały.

- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, iż Rada Gminy poniosła określone środki finansowe            w
ubiegłym roku na studium.

-  Pani  Anna  Kania  –  podkreśliła  ponownie,  że  było  to  określone  uchwałą  wcześniej  a  teraz  jest
realizowane, jednocześnie zaznaczyła, odpowiadając na pytania radnych, iż nie można właścicielowi narzucić z
góry pewnych bardzo sztywnych reguł, co do przeznaczenia tego terenu. W Studium umożliwiamy lokalizację
tylko drobnych usług, handlu oraz budownictwo mieszkaniowe ze względu, że teren znajduje się w samym
centrum miejscowości Szczytniki.

- Pani Anna Kania odpowiedziała - co do działki w Marchwaczu,  że boisko trawiaste spełnia realizację
zamierzeń w studium, ale nie wyczerpuje całego zapisu, który mówi, że teren ten ma być przeznaczony na
działalność rekreacyjno-turystyczna,  rekreacyjno-sportowa  i podkreśliła,  iż na inną działalność nie było by
możliwości przejęcia tej działki od Agencji nieodpłatnie.

- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że jeżeli teren w Szczytnikach może być zagospodarowany pod
kątem handlu i usług, to w ten sposób otwieramy drogę właścicielowi np. na powstanie jakiegoś supermarketu,
z tymże powierzchnia takiego sklepu nie mogłaby przekroczyć 2000 m2.

-  Pani  Anna  Kania  –  wyjaśniła,  że  budynek  (gorzelnia)  stojący  na  owym  terenie  jest  budynkiem
zabytkowym,  wszystkie  prace  remontowe  muszą  być  uzgadniane  z  konserwatorem  zabytków,  więc  jego
charakter i wartość historyczna powinna zostać zachowana, jednocześnie będzie możliwość przekwalifikowania
budynku  na  inny  cel  i  może  nawet  częściowo  zostać  rozebrany,  po  przebudowie  może  być  jednym  z
ciekawszych elementów urbanistycznych miejscowości a nie straszącymi ruinami.
- Pan Przewodniczący podziękował Pani Kani i zwrócił się do radnych czy są jeszcze jakieś pytania. 
- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że wiele sklepów się rozbudowuje i powstanie nowego może zahamować
ich rozwój..
-  radny Pan Paweł  Domagała  –  zwrócił  się  do  pana  Wójta  z  zapytaniem,  czy  jest  zorientowany bardziej
szczegółowo: jaki to ma być supermarket?
- Pan Wójt odpowiedział, że nie ma takich informacji, ale jeśli nie określimy w Studium przeznaczenia tego
terenu,  to  będzie  w  dalszym  ciągu  stał  niezagospodarowany.  Budynek  z  placem  jest  w  samym  centrum
Szczytnik i jak widzimy nie jest on naszą miłą wizytówką. Więc wszystkim powinno zależeć, aby coś z tym
zrobić.

- radny Pan Maciej Ziółkowski – stwierdził, że do pobudowania supermarketu musi być zgoda.



- radny Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, że warunkiem Agencji przekazania Gminie tego terenu było uchwalenie
planu zagospodarowania z przeznaczeniem na rozwój kultury, Gminie jednak nie udało się tego terenu przejąć i
kupiła go osoba prywatna. Poparł wypowiedź Pana Wójta, że należy ten stan zmienić.
- Pan Przewodniczący Rady zabierając głos dał przykład budynku koszar w Kaliszu, który również był budowlą
zabytkową i nie można było nic z tym zrobić, bo konserwator zabytków nie pozwalał, dopiero sprzedaż przez
miasto prywatnemu inwestorowi i adaptacja przez niego budynku pozwoliła na połączenie biznesu z wymogami
konserwatora. Podkreślił  również, iż nie mamy również wpływu na to, czym będzie się kierował prywatny
właściciel.
- radny pan Paweł Domagała – zasugerował, że prywatny właściciel kupując ten teren z góry wiedział, co na
tym terenie może powstać.

- Pan Wójt – odpowiedział, że nie wie jaka jest prawda. Rozmawiając z właścicielem ten oznajmił, że kupił ten
teren z myślą o swojej matce, bo mieszka w tym budynku, jak również pochodzi z tego terenu i ma pewien
sentyment do tego miejsca, do naszej gminy,  nie wiedział, że jest to  teren z przeznaczeniem na działalność
kulturalno-oświatową czy handlowo-usługową, sportowo-rekreacyjną. 
- radny Pan Wiesław Wróbel – stwierdził, że właściciel powinien też myśleć o tym, że jest to wizytówka gminy.
-  Przewodniczący  Rady  zabrał  głos  i  jeszcze  raz  przytoczył  zapis  z  projektu  o  przeznaczeniu  terenu  i
zaproponował przejść do głosowania nad projektem uchwały. 
W tym momencie z sali padła propozycja 10-o minutowej przerwy.
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy można rozłączyć te działki?
- radny Pan Paweł Domagała – również zwrócił się z zapytaniem, czy można przyjąć te propozycję dwoma
uchwałami? Jeśli nie, to proponuje złożyć formalny wniosek.
- Przewodniczący Rady ponownie zwrócił się do radnych o podjęcie głosowania nad projektem uchwały.  
- radny Pan Paweł Domagała, w dalszym ciągu obstaje za złożeniem formalnego wniosku             i rozdzieleniu
uchwały na dwie działki.
Po tym stwierdzeniu ponownie na salę obrad weszła Pani Anna Kania, którą poprosił Pan Wójt, aby wyjaśniła
jeszcze nasuwające się pewne wątpliwości co do zmiany Studium.  
- Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu radnym.  
- radny Pan Paweł Domagała – ponownie zapytał, Czy te działki można rozdzielić?
- pani Anna Kania – odpowiedziała, że nie ponieważ trzeba by było od nowa przeprowadzać całą procedurę
uzgodnień. Uwagi radnych są nie do końca uzasadnione. Procedura była prowadzona pod kątem tych dwóch
terenów. 
- Przewodniczący Rady – zapytał, kto jeszcze chce zabrać głos?
- radny pan Wiesław Wróbel  –  zapytał  jako Przewodniczący Komisji  Oświaty czy głosując za  przyjęciem
projektu  uchwały  może  mieć  pewność,  że  teren  w  Marchwaczu  będzie  zagospodarowany  zgodnie  z
przeznaczeniem w Studium, a nie powstanie tam boisko sportowe dla Klubu „SZCZYT – Szczytniki”.
- Pan Wójt – odpowiedział, że Studium umożliwia rozszerzenie tego terenu na inny cel i radni zdecydują co ma
tam powstać, a zagłosowanie za, nie jest jeszcze decyzją, że ma tam powstać boisko dla Klubu. Głównym celem
jest pozyskanie terenu od Agencji.  
- Ponownie zabrała głos Pani Anna Kania wyjaśniając jeszcze, że pierwsza uchwała była podjęta na Szczytniki,
potem doszedł Marchwacz, aby pozyska
 teren od Agencji. Teraz jest podejmowana uchwała na oba tereny. Ponownie zaproponowano 10-o minutową
przerwę.
O godzinie 10.00 Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.
O godzinie  10.15  Przewodniczący Rady wznowił  posiedzenie  obrad,  stwierdzając,  że  przed  przerwą Rada
stanęła na etapie podjęcia projektu uchwały. Skierował jeszcze raz zapytanie do radnych                 o ewentualne
zabranie głosu.

-  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  w  dalszym  ciągu  wnioskuje  o  rozdzielenie  działek.  Proponuje
przedłożenie projektów na posiedzenie Komisji Rolnictwa i czy można przyjąć te projekty na najbliższej sesji.

- Pan Wójt – stwierdził, że decyzja w zakresie realizacji zmiany studium była podjęta już dwa lata temu,
a teraz jest zamykana w postaci gotowego dokumentu opartego o cały tryb uzgodnień i konsultacji, na etapie
którego każdy mógł zgłaszać swoje uwagi, jeśli nie razi Państwa budynek starej gorzelni w centrum należało,
dwa lata temu nie podejmować uchwały o przygotowaniu studium i nie byłoby problemu, większość radnych z
tej kadencji wtedy tę decyzję podejmowała.

- radny Pan Paweł Domagała – zaproponował, aby zaprosić właściciela terenu w Szczytnikach, aby ten
określił się, jak zamierza ten teren zagospodarować.

- pan Wójt – odpowiedział, że właściciel nie ma obowiązku dzielenia się swoimi planami z innymi, to
jest jego własność. Po tym stwierdzeniu – radny Pan Paweł Domagała zgłosił  formalny wniosek dotyczący
rozdzielenia dwóch działek na dwie odrębne uchwały. 



Po zgłoszeniu wniosku Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o podjęcie głosowania nad wnioskiem:
Wyniki  głosowania: za wnioskiem – 6 radnych;  przeciw – 9 radnych;  wstrzymało się – 0 radnych.  Wobec
powyższego wniosek radnego Pana Pawła Domagały został odrzucony. 

W związku z czym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt  Uchwały w sprawie
zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Szczytniki”.
Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały – 8 radnych; przeciw – 5 radnych; wstrzymało się od głosu – 2
radnych. Zatem projekt uchwały został przyjęty i tym samym Rada przyjęła Uchwałę Nr XXVII/144/2016
   
Punkt 3 - Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.

Po przyjęciu  uchwały i  braku dalszych  uwag Przewodniczący Rady poinformował,  że  sesja  będzie
przebiegać wg porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej. 

Zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie przedłożonego w materiałach na sesję projektu
protokołu z ostatniej sesji.

Wobec braku dalszych uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie     w
sprawie przyjęcia protokołu. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 15 radnych) dokonała
przyjęcia przedłożonego projektu protokołu.

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 i pytań odnośnie swojego wystąpienia. Nie zgłoszono uwag.

Punkt 5 - Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  radny  Pan  Paweł  Domagała  poinformował,  że  Komisja

obradowała dwa razy w dniach: 27.10.2016r. i 03.11.2016r.
Na posiedzenie Komisji w dniu 27.10.2016r. poproszono Pana Konrada Ranisia – pełniącego funkcję

doradcy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie, Pana Wacława Gralaka – konserwatora oczyszczalni
ścieków w miejscowości Popów i Panią Donatę Kowalską – pracownika Urzędu Gminy. Omówiono następujące
zagadnienia:
 1)  cele  i  działania  Ośrodka Doradztwa Rolniczego,  obecną sytuację  w rolnictwie,  dopłaty obszarowe dla

rolników itp.  
2) funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody – hydroforni. 

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że oczyszczalnia funkcjonuje w dość dobrym stanie jest
ład  i  porządek.  Tak  samo  jest  na  hydroforniach.  Większych  uwag  nie  ma.  Stwierdził,  że  możemy  być
zadowoleni z wodociągów i hydroforni, ponieważ wprowadzono dużo zmian, pracownicy dbają                o
porządek, sami wykonują drobne naprawy i remonty oszczędzając tym samym środki gminne. Podczas rozmowy
Pan  Wacław  Gralak  wskazał  na  potrzebę  wymiany  jednej  pompy  spalinowej  na  oczyszczalni  do
przepompowywania ścieków. 

Na posiedzenie Komisji w dniu 03.11.2016r. został poproszony Pan Jerzy Majas – Gminny Komendant
ZOSP w Szczytnikach. Dyskutowano na temat funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie gminy
Szczytniki. Pan Przewodniczący Komisji przedstawił dane liczbowe oraz stan bieżący funkcjonowania jednostek
OSP. Tematem posiedzenia Komisji  były również stawki podatkowe na 2017r.  przedstawione w projektach
uchwał. Komisja pozytywnie odniosła się do zaproponowanych stawek          i złożyła wniosek  o ich przyjęciu
na dzisiejszej sesji. 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  poinformowała,  że   w  okresie
międzysesyjnym Komisja obradowała dwukrotnie. 3 i 4.11.2016r. 

Pierwsza Komisja w dniu 03.11.2016r. poświęcona była tematyce dowozu uczniów do zespołów szkół
w gminie  Szczytniki  oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych.  Informacji  na temat  dowozu udzielała  Pani
Małgorzata Wielowska – dyr. Biura Obsługi Szkół w Szczytnikach. Pani Przewodnicząca przedstawiła koszty
dowozu  uczniów,  ilość  dowożonych  uczniów  do  każdego  z  zespołów  szkół  jak  również  koszty  i  ilość
dowożonych uczniów niepełnosprawnych. 
Procedurę dowozu uczniów niepełnosprawnych określa Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Szczytniki         z
dnia 14 sierpnia 2014r. Co do wydatkowania środków nie stwierdzono uwag.

W dniu 04.11.2016r.  na  drugim posiedzeniu Komisja  zbadała  zasadność wydatkowania  środków na
gminne straże i jednostki OSP. Informacji i wyjaśnień udzieliła Pani Anna Stasiak – pracownik UG. 
Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  ilościowo  i  kwotowo  funkcjonowanie  jednostek.  Stwierdziła,  że  środki
wydatkowano celowo i zasadnie.



Przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia radny Pan Wiesław Wróbel – poinformował, że               w
okresie międzysesyjnym Komisja nie obradowała. 

Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował,  że  w okresie  międzysesyjnym  do  Rady wpłynęła  następująca

korespondencja, o treści jak niżej:
-  pismo Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu informujące  o zmianie  terminu do usunięcia

nieprawidłowości w Uchwale Nr XXIV/132/2016 RG Szczytniki z dnia 30 października 2016r. Rozpatrzenie
sprawy nastąpi na posiedzeniu Kolegium w dniu 3.11.2016r. w siedzibie RIO w Poznaniu.

- Odpowiedź Wójta Gminy Szczytniki na pismo Prezesa Sadu Rejonowego w Kaliszu, informujące o
wskazaniu  podmiotów na  terenie  gminy,  w których  osoby skazane mogłyby  wykonywać  karę  ograniczenia
wolności  oraz prace społecznie użyteczną.  Wskazano wszystkie  zespoły szkół  na terenie gminy oraz Urząd
Gminy w Szczytnikach.

- pismo Prezesa Rady Ministrów informujące o przesłaniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana
Krzysztofa Jurgiela stanowiska Rady Gminy Szczytniki, zajętego na sesji w dniu 18.10.2016r.          w sprawie
trudnej sytuacji w rolnictwie.

- pismo Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu,  o wszczęciu postępowania w odniesieniu do
Uchwały Nr XXVI/143/2016 RG z dnia 18.10.2016r.  w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej
Gminy Szczytniki na lata 2016-2022.

- pismo Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w sprawie rozważenia przez Radę możliwości udziału
samorządu Gminy Szczytniki w zakupie pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji                   w Koźminku.
Pismo do rozpatrzenia.

-  pismo  Rady  Sołeckiej  wsi  Mroczki  Wielkie  dotyczące  dofinansowania  w  kwocie  3500,00  zł.
dokończenia remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Mroczki Wielkie. Pismo do rozpatrzenia.

- opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu w sprawie projektu obniżenia stawek podatku rolnego
na rok 2017. Wyrażona opinia pozytywna. 

Po  zapoznaniu  radnych  z  powyższą  korespondencją  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  prośbą
o rozważenie możliwości dofinansowania do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji       w
Koźminku oraz dokończenia remontu świetlicy w Mroczkach Wielkich. Poprosił o zgłaszanie propozycji.

- radna Pani Danuta Świątek – zaproponowała aby wstrzymać dofinansowanie, do momentu powstania
Posterunek Policji w Szczytnikach.

- radny pan Paweł Domagała – zaproponował zaproszenie Komendanta Policji z Kalisza i Komendant
Posterunku w Koźminku  na następne posiedzenie  komisji,  w celu przedstawienia  możliwości  uruchomienia
Posterunku w Szczytnikach oraz sytuacji w policji. Komisja Rolnictwa wypracuje swoje stanowisko.

- Pan Wójt – stwierdził, że jest grupa mieszkańców, która chce utworzenia Posterunku w Szczytnikach,
ale i też znaczna będąca przeciw, problemem jest brak miejsca.

 - radny Pan Andrzej Kupaj – poinformował, że aby posterunek mógł istnieć i spełniać swoją funkcję
musi mieć co najmniej 3 pomieszczenia. Struktura organizacji Komisariatu w Koźminku się nie zmieniła mimo,
że powstał Posterunek w Godzieszach Wielkich.

-  Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  pozostawia  temat  otwarty  do  przedyskutowania  na
posiedzeniach komisji. 
Następnie zwrócił się do radnych w sprawie wniosku wsi Mroczki Wielkie. Wobec braku uwag Przewodniczący
Rady  poddał  pod  głosowanie  opinię,  iż   przedmiotowy  wniosek  jest  zasadny.  Rada  jednogłośnie  przyjęła
zasadność wniosku (głosowało 15 radnych) i zwróciła się do Wójta z prośbą o wyodrębnienie wnioskowanej
kwoty w kolejnych zmianach budżetowych.      

Punkt 7 - Interpelacje 
 - radny pan Wiesław Wróbel – zapytał o drogę na Chojno, chodzi o zabezpieczenie poboczy – głębokie rowy.
- Pan Wójt – odpowiedział, że wykonawca go zapewnił, że wszystko będzie zrobione i zabezpieczone.
  - radny Pan Tomasz Leszka – zapytał jaka jest możliwość wykonania dodatkowych studzienek przy drodze w
Szczytnikach,  od strony P.  Banasiewicza w kierunku stawu.  Przy dużych opadach woda wylewa się asfalt.
Ponadto zwrócił się o zamontowanie znaków z pierwszeństwem przejazdu,
-  radny Pan Piotr  Zimny – pytanie  skierował  do Pani  radczyni,  Jak daleko posunięta  jest  sprawa regulacji
gruntów pod Ośrodek Zdrowia w Iwanowicach?
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak wyjaśnił – że Pan Pawlak sam będzie przeprowadzał postępowanie
spadkowe i poprosił o termin do końca roku.
- radny pan Maciej Ziółkowski – na drodze od Mroczek na wjeździe do Radliczyc postawić tablice „Teren



zabudowany”, 
 -  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  wyjaśnił  –  że  posadowienie  znaków powinno  być  oparte  na
projekcie organizacji ruchu, który musi wykonać uprawniona osoba i uzgodnić z Policją, dlatego cały proces
będzie musiał niestety potrwać.  
- radny Pan Wiesław Wróbel – zapytał o lampy w Główczynie, czy będą zamontowane?
- radny Pan Tadeusz Buchwald – zapytał o przystanek w Szczytnikach, trzeba coś zrobić, aby nie dochodziło do
zniszczeń.
-  Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  – wyjaśnił,  że  budowa, przebudowa itp.  wszystkich  obiektów i
urządzeń znajdujących się blisko obiektów zabytkowych musi być uzgodniona  z konserwatorem zabytków w
tym i przystanek w Szczytnikach, dlatego po uzgodnieniu przystąpmy do jego wymiany.
- radny pan Roman Siciarek – zapytał o drogę na Helenów.
- radny Pan Paweł Domagała – zapytał na jakim etapie jest cały projekt oświetlenia?
Ponadto zaproponował, żeby do rozwiązywania określonych spraw, problemów nie zapraszać ekspertów, jak to
miało miejsce na ostatniej sesji, tylko starać się to załatwiać raczej we własnym zakresie. Prośba skierowana do
Pana  Wójta.
- Pan Wójt – odpowiedział - że projektów nikt bez uprawnień nie wykonana a tam niestety są potrzebne, a co do
fachowców, to niestety nie znamy się na wszystkim i pewne, określone zadania wymagają zasięgnięcia opinii
eksperta, aby były zgodne z obowiązującym prawem.
- Z-ca Wójta – poinformował, że na kolejną sesję i posiedzenie Komisji poinformuje, które projekty mogą być
realizowane a które niestety nie, ze względu na słupy wymagające wymiany. 
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał jakie są możliwości założenia chodnika przy banku w Iwanowicach? Jeśli
będzie trzeba to przedstawiciele Iwanowic pojadą do Konserwatora zabytków. Chcielibyśmy ten budynek trochę
zmodernizować,  założyć  chociaż  mały  odcinek  chodnika.  Ponadto  przy budynku  rośnie  drzewo,  na  ścięcie
którego konserwator nie wyraża zgody.
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że projekt na chodnik jest już zrobiony zgodnie z
wytycznymi konserwatora i niestety wymaga sporego zaangażowania finansowego, ponieważ planowane są tam
płyty z wtopionym granitem obłożone kostką granitową, co do wyjazdu mieszkańców do konserwatora nic nie
stoi na przeszkodzie aby mieszkańcy pojechali.
- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę na często pojawiające się awarie wodociągu w Stawie.
Poinformował także, że weszła w życie ustawa dekomunizacyjna i należałoby podjąć działania co do zmiany
nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Stawie.

Punkt 8. Omówienie sprawy analizy przez organy podatkowe oświadczeń majątkowych radnych. 
Przewodniczący Rady zapoznał  radnych  z  analizą  oświadczeń majątkowych  przesłaną  do  Drugiego

Urzędu Skarbowego w Kaliszu, dokonanej w oparciu o uregulowania prawne zawarte                 w ustawie o
samorządzie  gminnym.  Czynności  organu podatkowego w zakresie analizy oświadczeń majątkowych  oparte
były  na  porównaniu  treści  złożonych  oświadczeń  z  oświadczeniami  z  lat  poprzednich,  z  zeznaniami
podatkowymi, a także z innymi dokumentami (deklaracjami, informacjami, aktami notarialnymi) będącymi w
posiadaniu urzędu.

Nieprawidłowości wykazane w analizie wskazują zarówno na brak dokładności w wypełnianiu ich przez
niektóre osoby zobowiązane, jak i zbyt ogólnikową ocenę prawidłowości wypełniania oświadczeń majątkowych
przez pracowników, wyznaczonych do przyjmowania tych oświadczeń.

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  zwrócił  się  do  Pana  Przewodniczącego  Rady,  o  podjęcie  działań
zmierzających do wyeliminowania błędów wynikających z braku należytej staranności przy wypełnianiu tych
oświadczeń przez osoby zobowiązane.

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę              i
zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uzasadnienie  podjęcia  uchwały  wyjaśnił  Pan  Wójt,  stwierdzając,  że  podwyższenie  ceny  za  ścieki
socjalno-bytowe (3,40 zł za 1 m3) podyktowane jest rosnącymi kosztami eksploatacji wynikającymi m.in. ze
wzrostu opłat za wymagane badania ścieków, cen energii elektrycznej oraz kosztami związanymi z utrzymaniem
urządzeń. Ponadto analiza wykazała, że zużycie wody jest na poziomie z ubiegłego roku i tym samym cena nie
musi ulec zmianie. Wobec powyższego proponuje się pozostawienie ceny za lm3 na poziomie roku ubiegłego tj.
2,00 zł netto za 1m3.

Stwierdził również, że ścieków przemysłowych, oraz z osadu oczyszczalni przydomowych, nie można
odprowadzać do naszej oczyszczalni, można tylko ścieki socjalno-bytowe.

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt  przedmiotowej
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr     XXVII/145  /2016 (głosowało 15 radnych),



 
Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do
gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Popów.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 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     XXVII/146  /2016 (głosowało 15 radnych),

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2017r. na obszarze Gminy Szczytniki.

Przed  podjęciem  głosowania  na  projektem  przedmiotowej  uchwały  Przewodniczący  Rady  odczytał
opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu, w sprawie projektu obniżenia stawek podatku rolnego na rok
2017. Izba wyraziła opinię pozytywną. 

Zatem  wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr     XXVII/147  /2016
(głosowało 15 radnych),

Punkt  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na
obszarze Gminy Szczytniki na 2017r.  

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 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     XXVII/148  /2016 (głosowało 15 radnych),

Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatkowych od środków
transportowych na 2017 rok.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 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     XXVII/149  /2016 (głosowało 15 radnych),

Punkt  15.  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, 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     XXVII/150  /2016 (głosowało 15 radnych).

Punkt  16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  samorządowej  jednostki  organizacyjnej  Centrum
Usług Wspólnych Gminy Szczytniki oraz nadania jej Statutu.

Zakres przedmiotowy uchwały wyjaśnił  Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak stwierdzając, że z
dniem 1 stycznia 2017r. Centrum Usług Wspólnych tworzy się na bazie istniejącego Biura Obsługi Szkół w
Szczytnikach,  które  to  funkcjonuje  na  podstawie  ustawy z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty  do
31.12.2016r. Tworzone CUW działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie
gminnym, która przyzwala na tworzenie jednostek organizacyjnych wyodrębnionych jako jednostka budżetowa
nieposiadająca  osobowości  prawnej,  do  realizowania  zadań  w  zakresie   obsługi  kadrowo-płacowej,
organizacyjno-administracyjnej i  finansowo-księgowej publicznych placówek oświatowych na terenie gminy,
jako jednostek obsługiwanych. CUW jest jednostką obsługującą,  która może zawierać porozumienia z innymi
jednostkami do prowadzenia wspólnej  obsługi.

Do obsługi przez Centrum poza jednostkami oświatowymi – zespołów szkół, włączono również Gminną
Bibliotekę Publiczną w Szczytnikach.

- Przewodniczący Rady 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     XXVII/151  /2016 (głosowało 15 radnych),

Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 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     XXVII/152  /2016 (głosowało 15 radnych

Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 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     XXVII/153  /2016 (głosowało 15 radnych

Punkt 19 – Odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  odpowiedzi  na  interpelacje  radnych  zostały  udzielone

bezpośrednio po ich zgłoszeniu, w punkcie 7.

Punkt 20 - Zapytania i wolne wnioski
Nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków.

Punkt 21 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 11.50

zamknął sesję.

Protokołowała:
Kierownik Referatu
Grażyna Kuchnicka


