
P R O T O K Ó Ł  Nr  XXX / 2017 
 z Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu  26 stycznia 2017 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. 
1. Ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie projektu protokołu z przedostatniej i ostatniej sesji.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

6. Interpelacje. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017

rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na

okres powyżej 3 lat.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiazywania  Problemów  Alkoholowych  i  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  przeciwdziałania
przemocy       w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
13.Odpowiedzi na interpelacje.
14.Zapytania, wolne wnioski.
15.Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.  9.00  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 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady  zwrócił  się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków do

przedstawionego w materiałach na sesje porządku obrad.
- Wójt Pan Marek Albrecht – zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad p. 8.  Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata
2016-2019  z  perspektywą  na  lata  2020-2023”,  sprawa  była  omawiana  na  wspólnym
posiedzeniu  Komisji  Rady,  do  projektu  zostaną  wprowadzone  korekty  i  aktualizacje,  po
wprowadzeniu zmian projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania Komisjom Rady oraz
przedłożony do uzgodnień, po zakończeniu tej procedury projekt zostanie przedłożony radzie
do zatwierdzenia,

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie wniosek
Pana Wójta  w sprawie zdjęcia z porządku obrad p. 8. w brzmieniu: „8.  Podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-
2019  z  perspektywą  na  lata  2020-2023”,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  wniosek
przyjęła, (głosowało 15 radnych) Rada odstąpiła od rozpatrzenia p.8. 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku wraz
ze zmianą wprowadzoną przez Radę i poddał go pod głosowanie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  zatwierdziła  porządek  obrad.  Przewodniczący  Rady
poinformował, że sesja będzie przebiegać wg porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej. 
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Punkt 3 -     Przyjęcie projektu protokołu z przedostatniej i ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedłożonych

projektów protokołów z przedostatniej i ostatniej sesji.
- radny Pan Tomasz Leszka – poinformował, że błędnie jest zaprotokołowana jego wypowiedź
w protokole z sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. w p. 14 zapytania i wolne wnioski zwracał się
o  spowodowanie  obcięcia  gałęzi  drzew  przy  drodze  koło  przedszkola,  bo  zagraża  to
bezpieczeństwu  ludzi,  nie  chodziło  mu  o  naprawę  dziur,   zwrócił  się  o  sprostowanie  tej
wypowiedzi,

Wobec braku dalszych uwag w sprawie protokołów Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
w sprawie przyjęcia protokołów. Rada Gminy w głosowaniach jawnym jednogłośnie (głosowało 15
radnych) dokonała przyjęcia przedłożonych  projektów 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, pytań odnośnie swojego wystąpienia. 
              Rada nie zgłosiła uwag i zapytań.

Punkt  5  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  -  poinformowała,  że
w  okresie  międzysesyjnym  odbyło  się  jedno  posiedzenie  Komisji  w  dniu  11  stycznia  br.,
przedmiotem obrad było opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2017 rok,
-  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyły si…e dwa posiedzenia Komisji w dniu 5 i 19 stycznia br.
przedmiotem  obrad  była  sprawa  opracowania  projektu  planu  pracy  Komisji  na  2017  rok,
omówiono sprawę dopłaty do działalności PKS, wniosek Klubu Team Zientek w sprawie planu
organizacji Mistrzostw Polski w kickboxingu w Szczytnikach, wypracowanie opinii w sprawie
projektu programu ochrony środowiska, na drugim posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekty
uchwał  dot.  programu  rozwiazywania  problemów  alkoholowych  i  narkomani  oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komisja zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2017
rok, omówiono sprawę segregacji odpadów komunalnych oraz ankietę antysmogową,
-  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyły się trzy posiedzenia Komisji w dniach 4, 5 i 16 stycznia br.
przedmiotem  obrad  była:  sprawa  zaopiniowania   wniosku  mieszkańców  Marchwacza
o  dofinansowanie  do  uporządkowania  alei   do  mogiły  oraz  posadowienia  kilku  ławek  do
wypoczynku,  opracowanie  projektu  planu  pracy komisji  na  2017 rok,  wypracowanie  opinii
odnośnie projektu programu ochrony środowiska, wypracowanie propozycji podziału środków
dla LZS, omówienie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 205/16,

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 PKS w Kaliszu nr PKS-20/414/14/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie kalkulacji
rekompensaty za świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na terenie Gminy
Szczytniki w 2017 r. – Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo Członka zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej nr DSR-II-
1.721.19.2016 z dnia 16 stycznia 2017 r. informujące o przyjęciu przez Zarząd Województwa
projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie określenia ‘Programu ochrony powietrza
dla  strefy  wielkopolskiej  w  zakresie  pyłu  PM10,  PM2,5  oraz  B(a)P”  –  Rada  przyjęła  do
wiadomości,

Punkt 7 – Interpelacje
- Wójt Pan Marek Albrecht – zwrócił się o wypracowanie na najbliższym posiedzeniu Komisji
opinii w sprawie wniosku dot. organizacji Mistrzostw polski w kickboxingu w Szczytnikach
przez Klub Team Zientek z Brzezin,
- radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że na drodze Iwanowice – Borek powybijały się
dziury, zwrócił się o dokonanie przeglądu tej drogi w ramach gwarancji,
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-  radny Pan Andrzej  Kupaj  –  zapytał  o  zawansowanie  prac  związanych  z  dokończeniem
wodociągowania  m.  Pośrednik,  stwierdził,  że  w  przypadku  budowy  dróg  dochodzi  do
niegospodarności,  jako radny cały czas był i  jest za naprawą dróg, w pierwszej  kolejności
powinny być naprawiane drogi nieprzejezdne, przebudowywane  drogi gruntowe, po których
nie  można  jeździć,  na  w  miarę  dobre  drogi  wybudowane  kilka  lat  temu  z  nawierzchnią
asfaltową kładzie się drugą nakładkę z asfaltu, na pokrycie asfaltem czekają drogi z kamienia,
które ulegają degradacji,  dalej  uznaniowo planuje się naprawiać drugą nakładką asfaltu już
istniejące drogi asfaltowe, nie wskazując z nazwy zwrócił się o odstąpienie od stosowania tych
praktyk,
- Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że plan przebudowy dróg został przyjęty przez całą
Radę w 2015 na początku kadencji i jest konsekwentnie realizowany, zaznaczył,  że budowa
drogi Borek – Iwanowice w miejscach gdzie nikt nie mieszka z pewnością jak powiedział
radny Kupaj może i nie miała wyraźnego uzasadnienia,  zdecydowanie jednak nie zgadza się z
zarzutami stawianymi przez radnego Pana Kupaja co do niegospodarności, np. asfaltowa droga
Chojno - Iwanowice wymagała natychmiastowej naprawy, bo na pewnym odcinku całkowicie
rozsypywał się asfalt i Gmina - za te same pieniądze co ważne, korzystając z dofinansowania z
zewnątrz  przebudowała cały odcinek zdecydowanie podnosząc jego standard, podobnie jest z
drogą  Iwanowice  Główczyn,  która  zaplanowana  była  do  przebudowy  już  w  2015  w
Niemieckiej Wsi i 2016 w Główczynie do granic Gminy, na tych odcinkach droga wymaga
bezwzględnie  naprawy,  wystarczy  przejechać  przez  Niemiecką  Wieś,  remont  odłożono  w
czasie po to, aby przy wykorzystaniu dofinansowania z zewnątrz dokonać przebudowy całej
drogi,  wykorzystując  dofinansowanie  zewnątrz  w tym przypadku  za  mniejsze  pieniądze  z
budżetu gminy będzie zrobiona całość, Wójt podkreślił, że nie będzie kładziony nowy asfalt na
asfalt, który był w tej lub poprzedniej kadencji położony jak sugeruje Radny Kupaj, należy
więc  zadać  pytanie  gdzie  jest  ta  niegospodarność,  jeśli  jesteśmy chyba  jedyną  Gminą  w
powiecie, która uzyskała dofinansowanie aż na dwie drogi z PROW oraz na jedną w ramach
Programu Przebudowy Dróg,
- radny Pan Wiesław Wróbel – stwierdził, ze uzasadniona jest przebudowa asfaltowej drogi
Iwanowice – Główczyn, nakładka asfaltowa nie będzie kładziona na całym odcinku, tylko tam
gdzie jest potrzeba,
- Z-ca wójta pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że Gmina złożyła wniosek w ramach
naborów  PROW na  dofinansowanie  do  wodociągowania  m.  Pośrednik,  którego  koszt  ma
wynieść ponad 800 tys. zł., wniosek obejmuje także kanalizację w m. Marcjanów, max można
uzyskać 63,63% dofinansowania, potwierdził jednocześnie, że drogi są budowane na terenie
całej Gminy, zgodnie z ustaleniami rady z początku kadencji, więc zarzut uznaniowości jest
absolutnie nie na miejscu,  
- Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak – stwierdził, ze nie zgadza się z zarzutem,
że  brakuje  gospodarności  przy  budowie  dróg,  np.  przebudowę  drogi  ul.  polna  w  Stawie
wymusiła potrzeba, 
-  radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził,  że  zwraca się  ponownie  w sprawie  potrzeby
naprawy drogi asfaltowej w m. Joanka, nawierzchnia asfaltowa się rozpada, autobus dowożący
dzieci szkolne nie przejedzie, robią się koleiny, droga stanie się nieprzejezdna,
- radny Pan Paweł domagała – stwierdził, ze na początku kadencji opracowano plan budowy
dróg,  nie  wie,  dlaczego  nie  ujęto  naprawy  drogi  w  Sobiesękach  Trzecich,  stwierdził,  że
zaczyna  się  mówić  o programie  Mieszkanie  +,  w m.  Marchwacz zaczęto  budowę bloków
mieszkalnych  i  przerwano,  zwrócił  się  o  spowodowanie  podsunięcia  pomysłu  jakiemuś
inwestorowi dokończenia budowy tych bloków w Marchwaczu, zwrócił się o przedłożenie na
posiedzenie komisji Rolnictwa informacji nt. płatności za wodę przez poszczególne OSP,

Punkt 8  -   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na
2017 rok.

    Przewodniczący Rady poinformował,  że  na komisjach  zostały opracowane  projekty
planów pracy Komisji, w materiałach na sesje radni otrzymali projekt uchwały w powyższej
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.

    Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXX  /  167  /  2017
(głosowało 15 radnych).
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Punkt  9  -  Podjęcie  uchwały    w  sprawie    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy
gruntu na okres powyżej 3 lat.

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 XXX /
168 / 2017 (głosowało 15 radnych),

Punkt  10  –    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiazywania  Problemów  Alkoholowych  i  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 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 XXX /
169 / 2017 (głosowało 15 radnych).

Punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania
przemocy  w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020.

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 XXX /
170 / 2017 (głosowało 15 radnych).

Punk 12 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  poinformował,  ze  Uchwałą  Nr  SO-

0957/59/2/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia
21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Szczytniki na lata 2017 – 2020 skład orzekający wyraził opinie pozytywną, zapoznał
z  jej  treścią,  następnie  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 XXX /
171 / 2017 (głosowało 15 radnych).

Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
      Przewodniczący Rady  – stwierdził, że wszyscy radni są   w posiadaniu projektu budżetu

gminy na 2017 r.  ze  zmianami,  sprawa była przedmiotem obrad Komisji  Rady,  omówiono
projekt budżetu,  są wypracowane pozytywne  opinie, następnie  zapoznał z uchwałą Składu
Orzekającego RIO nr SO – 0952/59/2/Ka/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2016 r. wraz z uzasadnieniem oraz
Uchwałą  Nr  SO  –  0951/87/D/2Ka/2016  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  21  grudnia  2016  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o  możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetu  Gminy  Szczytniki,  zwrócił  się  do  Wójta
o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie,
-  Z-ca  wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak   omówił  projekt  zmian  do  przedłożonego  Radzie
projektu budżetu na 2017 r., zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji,

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały w wyniku, którego Rada większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr
XXX / 172 / 2016 (głosowało 15 radnych, za – 13, wstrzymało się – 2),

Punkt 14– Odpowiedzi na interpelacje
- udzielono w p. 7.
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Punkt 15 - Zapytania, wolne wnioski.
-  radny  Pan  Roman  Siciarek  –  stwierdził,  ze  na  posiedzeniu  komisji  Rolnictwa  … była
omawiana sprawa segregacji śmieci, w dniu odbioru odpadów zauważył, że przy pojemnikach
z odpadami wystawiane są również worki z odpadami, co wskazuje, że mieszkańcy gminy
segregują  odpady,  natomiast  firma odbierająca odpady miesza  je  wrzucając razem odpady
z  pojemników z  odpadami  posegregowanymi  oraz  z  odpadami  z  pojemników,  w  których
znajdują się odpady niesegregowane, coś z tym trzeba zrobić,
- z-ca Wójta podkreślił, iż takie przypadki są absolutnie niedopuszczalne i ma zapewnienie
prezesa firmy wywożącej śmieci, iż do nich nie dochodzi, jednocześnie poinformował,  iż jest
zdziwiony, iż Radny trzymał taką informację na sesję zamiast powiadomić o tym natychmiast
Urząd w celu podjęcia działań, 
- inspektor Urzędu Gminy Pani Aneta Nowak – poinformowała, że firma zewnętrzna  E.O.Ś.
Katarzyna Seredyńska  na  zlecenie  opracowuje program funkcjonalno-użytkowy gospodarki
wodno-ściekowej  dla  Gminy Szczytniki,  zapoznała  z  opracowaniem dla  sołectwa Antonin,
poinformowała, że podobne opracowania zostaną wykonane dla pozostałych sołectw z terenu
Gminy, 

Punkt 16–   Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 10.45 zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław KOWALSKI
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