
                             
P R O T O K Ó Ł    Nr  III/ 2014
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 30 grudnia  2014 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 13 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek 
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch. 
Nieobecni usprawiedliwieni: radny Pan Paweł Domagała i radny Pan Kazimierz Bączyk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji. 
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
6. Interpelacje.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
9. Podjęcie uchwały  w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2014.
10.Podjecie  uchwały  w  sprawie:  zmiany  uchwały  nr  XL/228/2014  Rady  Gminy 
Szczytniki  z  dnia  27  stycznia  2014  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej 
pożyczki  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Warszawie.
11.Podjecie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  do  reprezentowania  Gminy 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów  Wielkopolski.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13.Zapytania, wolne wnioski.
14.Zakończenie sesji, spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.11.\15  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. 
Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek od Pana Wójta o poszerzenie 
porządku obrad o p. 10 „Podjecie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XL/228/2014 
Rady  Gminy  Szczytniki  z  dnia  27  stycznia  2014  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  w  Warszawie”. i  oznaczenie  pozostałych  kolejno,  zwrócił  się  o  zgłaszanie 
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie porządku obrad. 

Wobec  braku   uwag  w  sprawie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  poddał  pod 
głosowanie  wniosek  o  poszerzenie  porządku  obrad,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie 
(głosowało 13 radnych) wniosek przyjęła. Przewodniczący Rady  poinformował, że sesja będzie 
przebiegać  wg porządku dziennego w brzmieniu  jak wyżej.
Punkt 3  - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  z  powodu  ograniczeń  czasowych 
spowodowanych  okresem  świątecznym  nie  sporządzono  czystopisu  projektu  protokołu 
z ostatniej sesji. Projekt protokołu będzie przedłożony radnym w materiałach na najbliższą sesję 
celem przyjęcia.

Rada nie zgłosiła uwag w tej sprawie.
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 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 

następująca korespondencja: 
−zaproszenie  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na Sesję Naukowa w dniu 
15.01.2015 r.
−życzenia  świąteczno-noworoczne  od  Marszałka  i  Wicemarszałka  Województwa 
Wielkopolskiego,
−pismo mieszkańców m. Strużka i Krzywda w sprawie budowy i naprawy i przebudowy dróg – 
Rada przekazał pismo wg właściwości Wójtowi,

Punkt 6 - Interpelacje
− radny Pan Andrzej Kupaj – zwrócił się aby podczas opracowywania  planu inwestycyjnego 
dotyczącego przebudowy dróg brać pod uwagę ustalenia wypracowane przez Radę minionej 
kadencji  i  nawierzchnia asfaltową pokrywać drogi  utwardzone kamieniem według tej  samej 
kolejności jak były utwardzane kamieniem, zapytał czy planuje się dokończyć wodociągowanie 
m. Pośrednik,
− radny  Pan  Roman  Siciarek  –  zwrócił  się  o  zaplanowanie  naprawy  drogi  utwardzonej 
kamieniem w m. Poręby,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  odpowiedział,  że  planuje  dokończyć  wodociągowanie  m. 
Pośrednik, jest na etapie zlecania opracowania dokumentacji,
Punkt  7 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  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 III/12/2014 (głosowało 13 
radnych),
Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik  Gminy Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  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 III/13/2014 (głosowało 13 
radnych),
Punkt  9   -  Podjęcie  uchwały   w sprawie  wydatków,  które nie  wygasają  z  upływem roku  
budżetowego 2014.

Skarbnik  Gminy Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie i zwróciła się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr III/ 14 /2014 (głosowało 
13 radnych).
Punkt 10 -    Podjecie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XL/228/2014 Rady Gminy   
Szczytniki  z  dnia  27  stycznia  2014  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  
pożyczki  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
w Warszawie. 

Skarbnik  Gminy Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie i zwróciła się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr III/15/2014 (głosowało 13 
radnych).
Punkt  11  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  do  reprezentowania  Gminy  
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów  Wielkopolski.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie, upoważniający do reprezentowania Gminy Wójta i Przewodniczącego Rady  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 III/16/2014 (głosowało 13 
radnych).



Punkt 12- Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 6
Punkt 13-    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny  Pan  Piotr  Zimny –  zwrócił  się  o  spowodowanie  zabezpieczenia  północnej  ściany 
budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  Iwanowicach,  ściana  jest  zalewana  przez  opady  i  zielenieje, 
zwrócił się również o spowodowanie naprawy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach 
poprzez  przełożenie  płyt,  zwrócił  się  również  o  ujecie  w  planach  rozbudowy  oświetlenia 
ulicznego  osiedla   naprzeciw  cmentarza  oraz  rozpatrzenie  możliwości  utworzenia  funduszu 
sołeckiego dla Sołectwa Iwanowice,
− radny Pan Wiesław Wróbel  –  stwierdził,  że  jako sołtys  interesował  się  sprawa funduszu 
sołeckiego,  kwota  jest  naliczana  od  liczby  mieszkańców,  będą  kłopoty  z  rozliczeniem 
przyznanych środków bo trzeba prowadzić księgowość,  fundusz sołecki może skonfliktować 
sołtysów z mieszkańcami,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – stwierdził,  że mimo nie utworzenia funduszu 
sołeckiego wiele inicjatyw mieszkańców było pozytywnie rozpatrzonych przez władze Gminy, 
przykładem  są  odbudowane  przystanki,  uporządkowane  tereny,  fundusz  sołecki  musi  być 
szczegółowo rozliczany,  w  styczniu  odbędzie  się  spotkanie  z  sołtysami  i  będzie  poruszona 
sprawa utworzenia funduszu sołeckiego, dla wszystkich sołectw odpis na fundusz to kwota ok. 
300 tys. zł.
Punkt  1 4– Zakończenie sesji, spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne.

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz.  12.30  zamknął obrady i  zaprosił  wszystkich zebranych na spotkanie opłatkowe do 
Restauracji „Polanim” o godz. 13.00

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


