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

 odbytej w dniu 11 kwietnia 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. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r. 
4. Przyjęcie projektów protokołów z ostatnich sesji.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11.Zapytania, wolne wnioski.
12.Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji o godz.  12.40 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  poinformował,  że  w  związku  z  krótkim  okresem

międzysesyjnym  proponuje  zdjęcie  z  porządku  obrad  p.  4  w  brzmieniu:.  „4.  Informacja
o  pracy  Wójta  w  okresie  międzysesyjnym”. Zwrócił się  o  zgłaszanie  ewentualnych  uwag
i propozycji  w  sprawie  porządku obrad.
-   radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  zgłosił   wniosek  poszerzenia  porządku  obrad
o p. 3 w brzmieniu: „ 3. Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej w dniu
10 kwietnia 2010 r.” 

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

Punkt 3 -   Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia
2010 r. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  wszystkich  zebranych  na  sali  o  powstanie
i  uczczenie minutą ciszy  pamięci  ofiar Katastrofy Smoleńskiej  w dniu 10 kwietnia  2010 r.
Zebrani  symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy.

Punkt 4   Przyjęcie projektów protokołów z ostatnich sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedłożonych

projektów protokołów z ostatnich sesji.
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdził,  że  błędnie  jest  zaprotokołowana  sprawa  ustalenia
porządku  obrad  ostatniej  sesji,  za  poszerzeniem  porządku  obrad  głosowało  12  radnych,
wstrzymało się 2, Rada nie jednogłośnie, a większością głosów ustaliła porządek obrad sesji,

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
ze zgłoszoną poprawką.



Punkt  5  -  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 3 i 4 kwietnia br.
przedmiotem obrad była analiza zaległości podatkowych oraz opłat za 2016 rok, w najbliższym
czasie  planuje  się  odbycie  jeszcze  jednego  posiedzenia  w  tej  sprawie,  z  treścią  protokołu
z kontroli Rada zostanie zapoznana na najbliższej sesji,
-  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym Komisja nie obradowała,
-  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym  Komisja nie obradowała,

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  Urzędu  Statystycznego  w  Poznaniu  informujące  o  przeprowadzeniu  w  2020  r.
kolejnej edycji Powszechnego Spisu Rolnego - Rada przyjęła do wiadomości, 
-  życzenia  świąteczne  od  Wicewojewody  Wielkopolskiego  Pani  Marleny  Maląg  -  Rada
przyjęła do wiadomości,
- życzenia świąteczne od Posła na Sejm RP Pana Tomasza Ławniczaka - Rada przyjęła do
wiadomości,
-  pismo  nr  IR-VIII.0221.19.2017.12  z  dnia  30  marca  2017  r.  z  Wielkopolskiego  Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Infrastruktury i Rolnictwa informujące o wpływie pisma
Pana Stanisława Paszkowskiego z dnia 16.03.2017 r. w sprawie jego zdaniem niewłaściwie
prowadzonej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice –
Niemiecka  Wieś  –  Główczyn  realizowanej  w  ramach  projektu  współfinansowanego  ze
środków PROW i zapoznał z treścią załączonego pisma - Rada przyjęła do wiadomości,
- Wójta Pan Marek Albrecht – stwierdził, że jest przesadą, aby w sprawie przebudowy w/w
drogi  pisać  skargę  do  Wojewody,  inwestycja  jest  realizowana  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną i jest na ukończeniu, 
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  stwierdził,  że  było  potrzeba  wiele  czasu  aby  uzyskać
dofinansowanie i aby doszło do modernizacji tej drogi, której długość wynosi ponad 5 km,
droga  jest  zmodernizowana,  naprawiona  nawierzchnia,  z  drogi  korzystają  mieszkańcy
m.  Główczyn,  Antonin,  Pamiątków,  Niemiecka  Wieś,  Iwanowice,  ten  donos  może
doprowadzić do utraty uzyskanego z wielkim trudem dofinansowania, jest on przejawem ataku
na Wójta  i Parafie w Iwanowicach, 

Punkt 7 – Interpelacje
-  radny Pan Tadeusz  Buchwald  –  zwrócił  się  do  radnego Pana Piotra  Zimnego o zajęcie
stanowiska w sprawie skargi na przebudowę drogi Iwanowice – Główczyn,
- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził,  że nie kwestionuje, że inwestycja jest wykonywana
zgodnie z dokumentacją techniczną, natomiast popełniono błąd na etapie projektowania, w tej
sprawie podczas realizacji inwestycji odbyło się spotkanie u Pana Wójta i podjęto ustalenie, że
po  zakończeniu  inwestycji  i  dokonaniu  ostatecznego  odbioru  w  planach  inwestycyjnych
zostanie ujęta przebudowa polegająca na poszerzeniu zakrętu w m. Iwanowice, stwierdził, że
nie jest mu nic wiadomo na temat tego pisma, on nie brał udziału w jego redagowaniu, autor
tego pisma najpierw powinien nawiązać kontakt z Panem Wójtem i Proboszczem Parafii,
-  radny Pan Paweł  Domagała – stwierdził,  że  autor  pisma jest  osobą zamieszkującą poza
terenem  gminy,  na  terenie  Gminy  realizowane  jest  bardzo  dużo  inwestycji
dofinansowywanych ze środków pozyskiwanych z zewnątrz i dziwi go niezadowolenie ludzi,
przy przebudowie drogi powiatowej w m. Krowica Zawodnia też są problemy i dochodzi do
nieporozumień, zwrócił  się do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi wsparcia i  uznanie tego
pisma za głos indywidualny jednego z byłych mieszkańców Gminy,
- radny Pan Wiesław Wróbel – stwierdził, ze przebudowa drogi Iwanowice – Główczyn jest na



ukończeniu, w m. Iwanowice w ostatnim czasie zainwestowano bardzo wiele, przykładem jest
przebudowa drogi Iwanowice – Borek, Iwanowice – Chojno, Iwanowice – Główczyn,
-  radny Pan Tadeusz  Buchwald – zapytał,  jak w sprawie przebudowy drogi  Iwanowice  –
Główczyn wypowiadają się mieszkańcy Iwanowic,
- radny Pan Piotr Zimny – mieszkańcy Iwanowic nie wiedzą nic w sprawie napisanego pisma
do  Wojewody,  zwrócił  się  do  Pana  Wójta  o  rozważenie  sprawy zwiększenia  zatrudnienia
obsługi kuchennej w przedszkolu w Iwanowicach, kuchnia wydaje 160 obiadów dla dzieci,

Punkt 8 -   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  omówił  projekt  uchwały  w  powyższej

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czego dotyczy zwrot VAT,
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że Gmina może dokonać odliczenia
VAT z faktur wystawionych za dostawę wody i odbiór ścieków do kanalizacji, od stycznia jest
centralizacja VAT, Gmina wystąpiła o zwrot i Urząd Skarbowy zwrócił nadpłatę VAT,    

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV /
185 / 2017 (głosowało 15 radnych).

Punkt 9 - 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 XXXIV /
186 / 2017 (głosowało 15 radnych).

Punkt 10 – Odpowiedzi na interpelacje.
- udzielono w p. 7

Punkt 11 - Zapytania, wolne wnioski.
- radny Pan Wiesław Wróbel – zwrócił się do wszystkich radnych, aby w ramach poparcia
Pana Wójta podpisali się pod odpowiedzią do Wojewody na pismo Pana Paszkowskiego,
- Wójt Pan Marek Albrecht - złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne,

Punkt 12–   Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne, o godz. 13.25 zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław KOWALSKI


