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

 odbytej w dniu  17 marca 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 Andrzej Kupaj.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy
Szczytniki”
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do
nowego ustroju szkolnego.
5. Zapytania, wolne wnioski.
6. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji o godz.  12.10 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   zwrócił  się  o  zgłaszanie  ewentualnych  uwag  i  propozycji

w  sprawie przedłożonego porządku obrad. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poinformował, że sesja będzie przebiegać

wg porządku dziennego w brzmieniu przedłożonym radnym – brzmieniu  jak wyżej.

Punkt  3  -    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla
Gminy Szczytniki”
Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie i 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 XXXII /
177 / 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt 4 -  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 XXXII /
178 / 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt 5 - Zapytania, wolne wnioski.
- Przewodniczący Rady zapoznał z treścią pisma mieszkańców sołectwa Trzęsów w sprawie
budowy chodnika  i  oświetlenia  ulicznego  –  Rada  przekazała  sprawę  według  właściwości
Wójtowi,
- Przewodniczący Rady zapoznał z treścią zaproszenia na obchody w dniu 2 kwietnia br. 20
rocznicy uchwalenia Konstytucji RP,
-  Z-ca  Wójta  pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  podziękował  radnemu  i  sołtysowi  Sołectwa
Główczyn  Panu Wiesławowi  Wróblowi  za  zorganizowanie  akcji  budowy przepustów przy



przebudowywanej drodze Iwanowice – Główczyn, stwierdził, ze jest to godny naśladowania
przykład współpracy radnego i sołtysa z mieszkańcami,

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy były i jakie były w 2016 roku umorzenia podatków
i opłat,
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że informacja w sprawie umorzeń
będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy,
-  radny  Pan  Piotr  Szczepaniak  –  zapytał,  czy  jest  już  wybrana  firma  do  napraw  dziur
powstałych po zimie w drogach gminnych,
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że nie dokonano wyboru firmy, nastąpi
to w niedługim czasie,

Punkt 6–   Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 12.20 zamknął sesje. 
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