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

 odbytej w dniu  28 lutego 2017 r.

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak.  
Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Piotr Szczepaniak.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Spotkanie ze Starostą Kaliskim Panem Krzysztofem Nosalem.
4. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
7. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

8. Interpelacje. 
9. Omówienie  sprawy  składania  oświadczeń  majątkowych  przez  radnych,  rozdanie

druków oświadczeń majątkowych.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/270/2014 Rady Gminy Szczytniki z

dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia  wysokości  opłat  za korzystanie  z
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w  szkołach  podstawowych  w  ramach  zespołów  szkół  prowadzonych  przez  Gminę
Szczytniki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2017 roku

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zapytania, wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji o godz.  11.40 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 zmiany porządku obrad m.in.

w związku z przybyciem Starosty Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala. Zaproponował po p. 2
dodać p. 3 w brzmieniu „3.  Spotkanie ze Starostą Kaliskim Panem Krzysztofem Nosalem”,
pozostałe oznaczyć kolejno, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej sprawie.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  porządku  wraz  ze
zgłoszoną  zmianą  i  poddał  go  pod  głosowanie,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie
(głosowało 14 radnych) zatwierdziła porządek obrad. Przewodniczący Rady poinformował, że
sesja będzie przebiegać wg porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej.

Punkt 3 -   Spotkanie ze Starostą Kaliskim Panem Krzysztofem Nosalem,
 Starosta  Kaliski  Pan Krzysztof  Nosal  podziękował  za  zaproszenie  go  na  sesje  rady
gminy  Szczytniki.  Poinformował,  że  celem  spotkania  jest  omówienie  spraw  związanych
z realizacją  inwestycji  w roku bieżącym  i  planem inwestycyjnym  na  najbliższy  czas  oraz
wypracowanie  opinii  i  ustaleń  w  tych  sprawach.  W  najbliższym  czasie  rozpocznie  się
przebudowa drogi powiatowej Opatówek – Michałów – Krowica Zawodnia – Cieszyków –
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Staw – Lipka do granicy powiatu, z odbiciem z Cieszykowa do Szczytnik, jest to zadanie o
bardzo  szerokim  zakresie  prac.  Powiat  pracuje  także  nad  projektem  dotyczącym  budowy
ścieżek  rowerowych  od m.  Iwanowice  –  Szczytniki  –  Cieszyków,  realizacja  tego  zadania
będzie się wiązać z wykupem pasa gruntów rolnych, ponieważ korzystniejszy i  tańszy jest
wykup  gruntów  niż  zakrywanie  rowów  przydrożnych  i  budowanie   na  nich  ścieżek
rowerowych,  rów  zakryty  nie  daje  właściwego  efektu  odwadniania  drogi,  zwrócił  się  do
radnych o nawiązanie współpracy w pośredniczeniu z mieszkańcami gminy w sprawie wykupu
gruntów  pod  ścieżki  rowerowe,  jeżeli  dojdzie  do  wykupu  to  za  godziwą  cenę,  rozwój
komunikacji  drogowej i  taboru transportowego powoduje,  że dla celów bezpieczeństwa ,w
najbliższej  przyszłości  będą  potrzebne  szersze  drogi,  kolejnym  planowanym  do  realizacji
zadaniem jest  przebudowa drogi  powiatowej  Zajączki  Bankowe –  Iwanowice  –  Sobiesęki
Drugie, stwierdził, że rozumie Pana Wójta, że Gmina Szczytniki z powodu szeregu inwestycji
własnych  ma  bardzo  ograniczone  możliwości  dofinansowania  tego  zadania  w  2018  roku,
następnie zwrócił się do Radnych Gminy o zgłaszanie uwag i zapytań,
- członek Zarządu Powiatu Kaliskiego radny pan Benedykt Owczarek – zwrócił się do Pana
Wójta  o  zaplanowanie  przebudowy  kawałka  ulicy  przy  Placu  ks.  A.  Kordeckiego
w Iwanowicach, łączącego dwa odcinki drogi powiatowej – w tym samym czasie jak będzie
przebudowywana droga powiatowa Zajączki Bankowe – Iwanowice – Sobiesęki Drugie, Wójt
odpowiedział, iż inwestycje drogowe zostały już zaplanowane na lata 2017 i 2018 i nie widzi
możliwości  realizacji  tego  zadania  tym  bardziej,  że  koszt  przebudowy  tej  drogi  wraz  z
chodnikiem  będzie  znaczny  w  związku  z  objęciem  tego  obszaru  opieką  konserwatora
zabytków;  
-  radna  Pani  Urszula  Młynek  –  zapytała,  czy  będzie  budowany  chodnik  przy  drodze
powiatowej w m. Popów,
- Pan Starosta – odpowiedział,  że fizycznie Powiat nie był w stanie wykonać tego zadania,
realizacja tego zadania zostanie rozpatrzona po kwietniowej sesji Rady Powiatu,
-  radna  pani  Danuta  Świątek  –  zwróciła  się  o  spowodowanie  naprawy drogi  powiatowej
w m. Marchwacz na odcinku o dł. ok. 200 m, podczas przebudowy drogi Michałów – Krowica
Zawodnia  i  dalej  przez  m.  Grab  będzie  odbywał  się  objazd  i  ta  droga  ulegnie  dalszej
dewastacji,
-  radny  Pan  Tadeusz  Buchwald  –  poinformował,  ze  przy  drogach  powiatowych  podczas
oczyszczania z drzew i krzewów wycinane jest grubsze drewno, a drobne krzaki zostają,
-  radny pan Maciej  Ziółkowski  –  zwrócił  się  o  omówienie  sprawy przebudowy przejazdu
kolejowego w m. Radliczyce,
Pan  Starosta  –  poinformował,  ze  przebudowa  jest  na  etapie  planowania,  sprawa  ucichła,
wszystko zależy od PKP,
Radna Pani Wioletta Balcerczyk – zwróciła się o spowodowanie ścięcia poboczy przy drodze
powiatowej na odcinku Mroczki Wielkie – Kościany,
Radny Pan Piotr Zimny – zapytał jak będzie przebiegał wykup gruntów pod ścieżki rowerowe,
- Pan Starosta – wykup jest realny, będą negocjacje,  jako ostateczność może być zastosowana
procedura wywłaszczeniowa ale tego chciałby uniknąć, bo negocjacje są korzystniejsze dla
obu stron,
- radny Pan Tomasz Leszka – zapytał jak będzie przebiegać ścieżka w tych miejscach gdzie są
mosty,
- Pan Starosta – odpowiedział, że przy mostach będą budowane kładki,

Wobec  braku  dalszych  uwag  i  zapytań  Pan  Starosta  podziękował  za  spotkanie
i pożegnał się z zebranymi.

Punkt 4 -     Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedłożonego

projektu protokołów  ostatniej sesji.
Wobec braku uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził  głosowanie

w sprawie przyjęcia protokołu. Rada Gminy w głosowaniach jawnym jednogłośnie (głosowało
14 radnych) dokonała przyjęcia przedłożonego  projektu protokołu.

Punkt 5 - Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
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            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  6  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  -  poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna nie obradowała,
-  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie Komisji w dniu 16 lutego br. ,  przedmiotem
obrad  była  sprawa  budowy  sal  gimnastycznych  w  Marchwaczu  i  Radliczycach,  opłat
i  opomiarowania  zużycia  wody przez Ochotnicze  Straże Pożarne,  zapoznanie  się ze stanem
prawnym nieruchomości użytkowanych przez OSP,
-  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniach 13 i 22 lutego br.
przedmiotem obrad była: sprawa zaopiniowania projektów uchwał na sesje, spotkanie z Panią
Marią Wiaczek-Hendler w sprawie realizacji zadań wynikających w programu rozwiazywania
problemów alkoholowych i narkomanii, spotkanie z prezesem klubu kickboxingu w Brzezinach
Panem Mariuszem Zientkiem, spotkanie z Panią Magdalena Adamus + menagerem Ośrodków
Zdrowia w m. Iwanowice i Staw w sprawie ich funkcjonowania i realizacji  zadań z zakresu
świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej,

Punkt 7 - 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  w  Poznaniu  Nr  WA.0903.186/2/2017  z  dnia
1 lutego 2017 r. wzywające do przedłożenia Uchwały Nr XVII/97/2016 z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 r.  środków
stanowiących fundusz sołecki, - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
-  pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  Nr  WA.0903.186/2/2017  z  dnia
3 lutego 2017 r. informujące, ze sprawa uchwały nr XXIX/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy rozpatrzona zostanie w dniu 8 lutego br. - Rada Gminy
przyjęła do wiadomości,
-  Uchwała  Nr  3/301/2017  Kolegium RIO z  dnia  8  lutego  2017  r.  stwierdzająca  podjęcie
z naruszeniem prawa o charakterze nieistotnym przez Radę Gminy Szczytniki Uchwały Nr
XXIX/164/2017 w dniu 29 grudnia 2016 r. - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
- Uchwała Nr 3/282/2017 Kolegium RIO z dnia 8 lutego 2017 r. stwierdzająca nieważność
Uchwały Nr XXIX/162/2017 Rady gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2016 r. - Rada Gminy
przyjęła do wiadomości,
- Uchwała Nr 3/283/2017 Kolegium RIO z dnia 8 lutego 2017 r. stwierdzająca nieważność
Uchwały Nr XXIX/163/2017 Rady gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2016 r. - Rada Gminy
przyjęła do wiadomości,
- Uchwała Nr SO – 0951/152/P/2/Ka/2017 Składu Orzekającego RIO z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii  o prawidłowości planowanej  kwoty długu Gminy Szczytniki -
Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
- Uchwała Nr SO – 0951/143/P/2/Ka/2017 Składu Orzekającego RIO z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Szczytniki deficytu budżetu roku 2017 -
Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 

Punkt 8 – Interpelacje
- radny Pan Roman Siciarek – poinformował, że kilka dni temu w jego miejscowości była
Policja,  policjanci  zwrócili  się  do niego jako sołtysa o poruszenie sprawy oznakowywania
nieruchomości numerami,
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał ile wg kosztorysu będzie kosztować budowa chodnika przy
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ulicy Strażackiej do punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Iwanowicach, wybudowanie
tego chodnika poprawi estetykę miejscowości,  mieszkańcy Iwanowic nie  są w stanie  sami
wybudować tego chodnika, zwrócił się o naprawę drogi od kościoła przez Niemiecką Wieś
koło młyna do cmentarza, droga jest błotnista i nieprzejezdna,
- Wójta pan Marek Albrecht odpowiedział, że tę drogę można wyrównać koparką gminną,
w sprawie  ceny kosztorysowej  chodnika  informacji  udzieli  inspektor  Urzędu  Gminy Pani
Grażyna Sowa,
- radny Pan Wiesław Wróbel – zapytał, dlaczego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków
na budowę drogi w m. Iwanowice – Główczyn,
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że na realizację tego zadania został
rozstrzygnięty przetarg i w związku z tym trzeba dokonać zmiany plany wydatków,
-  radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  stwierdził,  że  przejezdność  drogi  od  kościoła  przez
Niemiecką  Wieś  koło  młyna  do  cmentarza  można  poprawić  poprzez  utwardzenie  jej
kamieniem, zwrócił się o podjecie działań zmierzających do naprawy drogi w m. Joanka
-  radny  Pan  Paweł  Domagała,  stwierdził  że  większe  zaangażowanie  radcy  prawnego
w opiniowanie  projektów uchwał  i  jego  obecność  na  sesji  może  spowodować,  ze  organy
nadzoru  będą  miały  mniej  uwag  w  sprawie  podejmowanych  przez  Radę  uchwał,
poinformował,  ze  droga  Radliczyce  –  Pieńki  wymaga  naprawy,  zgłosił  potrzebę  wycinki
krzaków  o  rozwiązania  problemu  niedrożności  rowów  w  Radliczycach,  zwrócił  się
o rozpatrzenie sprawy reaktywowania na terenie Gminy spółki wodnej,
-  Z-ca  Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował,  że  sprawa reaktywowania  spółki
wodnej była już kilka razy poruszana, jak na razie mieszkańcy gminy nie są zainteresowani tą
sprawa, spółka wodna może otrzymać dofinansowanie do działalności,

Punkt 9 -    Omówienie sprawy składania oświadczeń majątkowych przez radnych, rozdanie
druków oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  ustawowy  termin  składania  oświadczeń
majątkowych przez radnych upływa z dniem 30 kwietnia br.,  radni w materiałach na sesje
otrzymali do wypełnienia druki oświadczeń  majątkowych, zwrócił się o poważne podejście do
tej sprawy i wywiązanie się z tego obowiązku w terminie.

Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Rady poinformował, że  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 XXXI /
173 / 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt  11  -  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XLVII/270/2014  Rady  Gminy
Szczytniki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z  wychowania  przedszkolnego  w  publicznych  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych
w szkołach podstawowych w ramach zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Przewodniczący Rady poinformował, że  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 XXXI /
174 / 2017 (głosowało 14 radnych

Punkt  12  -  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2017
roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że  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
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przedmiotowej uchwały w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXXI /
175 / 2017 (głosowało 14 radnych

Punkt 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił    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 XXXI /
176 / 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej.   
Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  poinformował,  ze  wprowadzone  zmiany

budżetowe nie mają wpływu na Wieloletnia  Prognozę Finansową Gminy i sprawa stała się
bezprzedmiotowa.

Punkt 15– Odpowiedzi na interpelacje
- udzielono w p. 8.

Punkt 16 - Zapytania, wolne wnioski.
- nie zgłoszono

Punkt 17 –   Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 13.40 zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław KOWALSKI
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