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

 odbytej w dniu  30 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. 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:  „Programu  polityki  zdrowotnej  dot.  szczepień
profilaktycznych  przeciwko  zakażeniom  pneumokokowym  wśród  dzieci  zamieszkałych  na
terenie Gminy Szczytniki na lata 2017-2019”
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  do  zasobów  gminnych  nieruchomości
w m. Marchwacz  z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części drogi w m. Kuczewola na polepszenie warunków
zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na
2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13.Odpowiedzi na interpelacje.
14. Zapytania, wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.  9.30  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,  ze  zaszła  konieczność  poszerzenia  porządku

obrad  o  p.  10  w  brzmieniu:  „10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nie  wyrażenia  zgody  na
wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  na  2018  rok  środków  stanowiących  fundusz  sołecki”.
Zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji  w  sprawie  porządku obrad. 

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

Punkt 3 - 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  4  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie
międzysesyjnym
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  -  poinformowała,  że
w okresie  międzysesyjnym  odbyły  się dwa posiedzenia  Komisji  w dniach 6 i  7 marca  br.
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przedmiotem obrad było omówienie spraw celowości zatrudnienia pracowników w Urzędzie
Gminy  i  gminnych  jednostkach  organizacyjnych,  Komisja  zapoznała  się  z  Regulaminami
Organizacyjnymi,  wyjaśnienia składali  Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak,  Kierownik
Referatu Administracyjno Organizacyjnego Pani Grażyna Kuchnicka, Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych Pani  Małgorzata  Wielowska,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pani Danuta Kupaj, Komisja nie stwierdziła przerostu zatrudnienia,
-  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie Komisji w dniu 9 marca br. przedmiotem
obrad była sprawa odbioru padłych zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, Komisja spotkała
się z panem Robertem Ptakiem właścicielem firmy odbierającej padłe zwierzęta, który złożył
sprawozdanie  ze  swojej  działalności  i  zgłosił  wniosek  o  zwiększenie  dofinansowania  jego
działalności na terenie Gminy w kwocie 2,5 tys. zł. Komisja wniosek zaopiniowała pozytywnie,
Komisja spotkała się z przedstawicielem Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Poznaniu
w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy dofinansowania do monitorowania gleb na 2017 rok
na terenie Gminy, po dyskusji Komisja wniosek zaopiniowała pozytywnie,
-  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym  w dniu 23 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji,  przedmiotem
obrad  było:  zapoznanie  się  ze  sprawozdaniami  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury
i Gminnej biblioteki Publicznej, w związku z upływem dwuletniej kadencji Rady Programowej
GOK Komisja wskazała Przewodniczącego Komisji na kandydata do Rady Programowej GOK
na lata 2017 - 2019,

Punkt 5 - 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 21
marca br.  zawiadamiające o zmianie terminu do usunięcia nieprawidłowości w uchwale Rady
Gminy – Rada przyjęła do wiadomości,
-  Zaproszenie Wójta  Gminy Ceków-Kolonia na XXVII Biegi  Uliczne „Wiosna Cekowska
2017”, - Rada przyjęła do wiadomości,
-  pismo   nr  RRW-0140-135-2017  z  dnia  28  marca  br.  Sejmu  RP VIII  kadencji  Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiadamiające o terminie posiedzenia Komisji - Rada przyjęła do
wiadomości,

Punkt 6 – Interpelacje
- radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że zabytkowa drewniana figurka św. Wawrzyńca
z kapliczki w Iwanowicach nie jest umieszczona w Gminnym Rejestrze Zabytków, zwrócił się
o spowodowanie ujęcia jej w tym rejestrze,  zwrócił  się o dofinansowanie do renowacji  tej
figurki,
- Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że skoro figurka św. Wawrzyńca jest zabytkiem to
powinna  być  ujęta  w  Gminnym Rejestrze  Zabytków,  poinformował,  ze  na  terenie  Gminy
mieszkańcy dokonali renowacji wielu kapliczek, ale Gmina nie partycypowała w kosztach tych
renowacji,
Punkt  7  -    Podjęcie  uchwały    w  sprawie:  „Programu  polityki  zdrowotnej  dot.  szczepień
profilaktycznych  przeciwko  zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci  zamieszkałych  na
terenie Gminy Szczytniki na lata 2017-2019”

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 XXXIII /
179 / 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt  8  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  do  zasobów  gminnych  nieruchomości
w m. Marchwacz  z przeznaczeniem pod boisko sportowe.

Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił  projekt uchwały w powyższej  sprawie
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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 XXXIII /
180 / 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt 9 -    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części drogi w m. Kuczewola na polepszenie
warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

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 XXXIII /
181 / 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt 10 -    Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił  projekt uchwały w powyższej  sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
- radny Pan Wiesław Wróbel – poinformował, że jako Prezes Koła Gminnego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego bierze udział w spotkaniach powiatowych, na terenie
Powiatu  Kaliskiego  30%  gmin  wydziela  środki  na  fundusz  sołecki,  na  terenie  Gminy
Szczytniki  tylko  kilku  sołtysów  wypowiada  się  za  utworzeniem  funduszu  sołeckiego,
zdecydowana większość nie opowiada się za tym,

       Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały w wyniku, którego Rada większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr
XXXIII / 182 / 2017 (głosowało 14 radnych, za -13, przeciw – 1).

Punkt 11 -   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.
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał,  dlaczego wprowadza się zmiany w planie dochodów za
pobór wody oraz planie środków na wynagrodzenia dla osób związanych z „Orlikiem”,
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, ze przewiduje się wzrost zużycia wody
i w związku z tym jest propozycja zwiększenia planu dochodów z tego tytułu, zwiększyło się
minimalne wynagrodzenia i w związku z tym trzeba zaplanować zwiększenie wydatków na
wynagrodzenie dla animatora sportu na „Orliku”,

    Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII /
183/ 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej.   
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 XXXIII /
184/ 2017 (głosowało 14 radnych).

Punkt 13 – Odpowiedzi na interpelacje.
- udzielono w p. 6

Punkt 14 - Zapytania, wolne wnioski.
- radny pan Piotr Zimny – stwierdził, że w związku z wybudowaniem chodnika na zakręcie
koło kościoła  w Iwanowicach  pas  drogi  jest  wąski,  zapytał,  czy nie  dało się  tego zrobić
inaczej i stwierdził, że szkoda, że tego nie przewidział projektant,  bo zostało trochę miejsca,
zapytał kiedy będzie przebudowywana droga w m. Strużka,

3



- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że droga jest budowana zgodnie z opracowaną
i  zatwierdzoną  dokumentacją,  i  na  etapie  projektu  projektant  wielokrotnie  sugerował,  że
budowa  chodnika  spowoduje  zawężenie  jezdni,  i  proponował  takie  rozwiązanie  jak  w
Niemieckiej  Wsi czyli  wydzielenie pasa dla pieszych i rowerów, ale Pan sołtys i Pan jako
radny stanowczo żądaliście chodnika, co do drogi na Strużce droga może uda się wykonać ją
jeszcze przed żniwami,

Punkt 15 –   Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 10.35 zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław KOWALSKI
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