
                        
P R O T O K Ó Ł    Nr  IV/ 2015
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 29 stycznia  2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek 
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wyjazd w teren - Sesja objazdowa po terenie Gminy Szczytniki.
4. Przyjęcie protokołów z przedostatniej i 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. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Szczytniki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2015 roku. 
15.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
16.Zatwierdzenie  planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. 
Tymieniec i m. Krowica Zawodnia..
18.Wyrażenie zgody na dalsze  wydzierżawienie działki nr 138 o pow. 112 m2 w m. Staw w celu 
prowadzenia na niej działalności handlowej.    
19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  woli  utworzenia  Stowarzyszenia  Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska.
20.Odpowiedzi na interpelacje.
21.Zapytania, wolne wnioski.
22.Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.9.\05  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 wpłynął wniosek od Pana Wójta o poszerzenie 
porządku  obrad  o  p.  19  „Podjecie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  utworzenia 
Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska” i oznaczenie pozostałych kolejno, zwrócił się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie porządku obrad. 

Wobec  braku   uwag  w  sprawie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  poddał  pod 
głosowanie  wniosek  o  poszerzenie  porządku  obrad,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie 
(głosowało 15 radnych) wniosek przyjęła. Przewodniczący Rady  poinformował, że sesja będzie 
przebiegać  wg porządku dziennego w brzmieniu  jak wyżej.
Punkt 3 - Wyjazd w teren - Sesja objazdowa po terenie Gminy Szczytniki.
O godz. 9.10 rozpoczęła się sesja objazdowa. Rada Gminy rozpoczęła objazd po terenie Gminy. 
Trasa  objazdu:  Szczytniki  –  Cieszyków  –  Staw  –  Lipka  –  Kościany  –  Mroczki  Wielkie  – 
Tymienierc  –  Gorzuchy  –  Radliczyce  –  Pieńki  –  Krowica  Pusta  –  Grab  –  Marchwacz  – 
Szczytniki – Popów – Marcjanów – Rudunki Szczytnickie – Kuczewola – Pośrednik – Sobiesęki 



Trzecie  –  Sobiesęki  Drugie  –  Joanka  –  Kornelin  –  Paniątków  –  Główczyn  –  Antonin  – 
Niemiecka Wieś – Iwanowice – Strużka – Krzywda – Chojno – Szczytniki. Podczas objazdu 
radni zapoznali się ze stanem dróg oraz innych nieruchomości gminnych. Objazd zakończył się 
o godz. 11.50.
Punkt 4 -   Przyjęcie protokołów z przedostatniej i  ostatniej sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że  zgodnie  ze stanem faktycznym po objeździe 
w sesji  udział  bierze  14  radnych  (zwolniony,  usprawiedliwiony radny Pan Roman Siciarek) 
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz 
podejmowanych uchwał.  Zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie przedłożonych 
w materiałach na sesję projektów protokołów  z przedostatniej  i  ostatniej  sesji  i  zwrócił  się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag. 
       Wobec braku   uwag w sprawie protokołów Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
w sprawie   przyjęcia protokołów. 
       Rada   Gminy w głosowaniu  jawnym jednogłośnie  (głosowało  14  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonych   projektów  protokołów.
Punkt 5 - 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  6  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.
− radna Pani Danuta Świątek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że odbyło 
się  jedno  posiedzenie  Komisji  w  dniu  20  stycznia,  przedmiotem  obrad  było  opracowanie 
projektu  planu  Pracy  Komisji  na  2015  r.  omówienie  spraw  organizacyjnych  związanych 
z funkcjonowaniem Komisji,
− radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa …. poinformował, że odbyły 
się  dwa  posiedzenie  w  dniu  8  i  23  stycznia,  przedmiotem obrad  była  sprawa  opracowania 
projektu planu pracy Komisji na 2015 r. ustalenie  regulaminu działania Komisji, wypracowanie 
opinii  w sprawie  projektu  budżetu  na  2015 r.,  zaopiniowanie  projektu  programu opieki  nad 
zwierzętami  bezdomnymi  i  zapobieganiu  ich  bezdomności,  omówienie  projektu  Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy,  omówienie  sprawy 
wyrażenia   woli  utworzenia  Stowarzyszenia  Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska  z  jednostkami 
samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego 
Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim, zaopiniowanie planu inwestycyjnego na 2015 r. - planu 
inwestycji  drogowych,  zaopiniowanie  projektu  uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości 
gminnych, 
− radny Pan Wiesław Wróbel Przewodniczący Komisji Zdrowia …. poinformował, że odbyły 
się  dwa  posiedzenia  Komisji,  przedmiotem  obrad  były  sprawy:  opracowanie  Regulaminu 
działania Komisji, opracowanie projektu Planu pracy Komisji na 2015 r., wypracowanie opinii 
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015 r.,  omówienie sprawy zaopiniowania „Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Uzależnień na 2015 r.”,  zaopiniowanie projektu 
programu „Program zdrowotny na lata 2015-2016 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci 
przeciwko  bakteriom  pneumokokowym”,  wypracowanie  opinii  w  sprawie  projektu  budżetu 
Gminy  na  2015  r.,  wypracowanie  opinii  w  sprawie  „Programu  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Uzależnień na 2015 r.”, omówienie informacji o realizacji zadań oświatowych.
Punkt 7 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady   wpłynęła 
następująca korespondencja: 
−pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WA-0903/186/7/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. 
informujące o rozpatrzeniu w dniu 14 stycznia br. Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Szczytniki 
z  dnia  18  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Szczytniki na lata 2014 -2023 – Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
−Uchwała Nr 27/1337/2014 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2014 r. umarzająca 
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/278/2014 Rady Gminy 
Szczytniki z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku 
z doręczeniem wyjaśnień oraz uchwał korygujących, którymi wyeliminowano nieprawidłowości 



- Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
−pismo mieszkańców m. Mała Gmina o ujecie w budżecie na 2015 r. przebudowy drogi w tej 
miejscowości - Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
−pismo Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Nr RG.0002.1.2015 z dnia 12 stycznia br. 
przekazujące wg właściwości Wójtowi Gminy Szczytniki pismo mieszkańców m. Mała Gmina 
o ujecie w budżecie na 2015 r. przebudowy drogi w tej miejscowości - Rada Gminy przyjęła do 
wiadomości, 
−  pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  nr  WA-0903/186/7/2015  z  dnia  21 
stycznia 2015 r. informujące o rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia br. Uchwały Nr III/13/2014 Rady 
Gminy  Szczytniki  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2014 -2023 - Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
−pismo mieszkańców Szczytnik od nr 61-65 z dnia 12 stycznia br., które wpłynęło do Rady 
Gminy 28 stycznia br. w sprawie naprawy drogi - Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
Punkt 8 - Interpelacje

Na sale posiedzeń przybyła delegacja mieszkańców m. Szczytniki. Przewodniczący Rady 
udzielił głosu przybyłym na sesje.
− Pani Barbara Adamiak – poinformowała,  że po raz kolejny przybywa z mieszkańcami do 
władz Gminy w sprawie przebudowy drogi z powodu jej nieprzejezdności, dotyczy to drogi o dł. 
ok.  1350 m. od drogi powiatowej  w kierunku Stawu, na tym odcinku od 10 lat  do jednego 
z  mieszkańców  przyjeżdża  karetka  na  zabiegi  lecznicze,  w  okresie  jesienno-zimowym oraz 
wiosennym zły stan drogi uniemożliwia przejazd, droga jest zorana z obu stron, jej szerokość 
faktyczna to obecnie ok. 3 m, ludziom mieszkającym przy tej drodze jest ciężko żyć, szczególnie 
zimą gdy jest śnieg, są duże problemy z przejazdem dużym traktorem rolniczym, samochodem 
osobowym nie da się przejechać, od wielu lat nie mogą doprosić się przebudowy tej drogi,
− Wójt Pan Marek Albrecht  - poinformował, że zna stan tej drogi, na terenie Gminy takich 
dróg jest jeszcze bardzo dużo, minionej kadencji krótki odcinek tej drogi od drogi powiatowej 
utwardzono kamieniem, do końca tej  kadencji chciałyby naprawić tę drogę,
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  że  rozumie  trudna  sytuację  mieszkańców, 
wszystkiego  nie  da  się  zrobić  od  razu,  zaproponował  omówienie  tej  sprawy  na  jednym 
z posiedzeń Komisji Rolnictwa ….
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – na jednym ze spotkań z mieszkańcami poruszono 
sprawę okopania drogi rowami, nie zebrano oświadczeń dot. wyrażenia zgody dot. wykopania 
rowów i zagospodarowania ziemi,
− Pani  Barbara  Adamiak  –  poinformowała,  że  sprawa  zebrania  oświadczeń  należała  do 
kompetencji sołtysa i radnego, z tej drogi korzystają i ją niszczą użytkownicy gruntów rolnych 
położonych przy tej drodze, a mieszkający poza Gminą Szczytniki, jednocześnie zobowiązała 
się, iż obecnie ona zajmie się  ich zebraniem; 
Punkt  9  - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak   przedstawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie,  zapoznał  z  treścią  Uchwały  Nr  SO-0957/58/2Ka/2014  Składu  Orzekającego 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  17  grudnia  2014  r.  w  sprawie  opinii 
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2015-2023 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 IV/17/2015 (głosowało 14 
radnych),
Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Przewodniczący  Rady  Pan  Bogdan  Augustyniak  –  stwierdził,  że  wszyscy  radni  są 
w posiadaniu projektu budżetu gminy na 2015 r. sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rady, 
omówiono projekt budżetu,  są wypracowane pozytywne  opinie.
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt zmian do przedłożonego Radzie 
projektu budżetu na 2015 r., zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji,
− radny Pan Kazimierz Bączyk – zaproponował, aby na etapie opracowywania dokumentacji 
na przebudowę drogi w m. Niemiecka Wieś zwrócić uwagę na zaprojektowanie chodnika,
− radny Pan Piotr Zimny – zwrócił się aby na etapie wykonywania budżetu wydzielić kwotę 



środków na kapele ludowe,
− radny  Pan  Andrzej  Kupaj  –  stwierdził,  że  pod  koniec  minionej  kadencji  na  sesji  była 
poruszana   sprawa  podwyżki  najniższych  wynagrodzeń  pracowników  obsługi  szkół, 
otrzymywanie  wynagrodzenia  na  najniższym  poziomie  jest  wielkim  upokorzeniem  dla 
pracowników  z  dłuższym  stażem  pracy  i  aby  na  to  zwrócili  uwagę  dyrektorzy  placówek 
oświatowych podczas wykonywania budżetu na 2015 r.,
− Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował,  że pracownicy obsługi  szkół 
minionej kadencji otrzymali dwa razy podwyżki po 5%, nikt nie otrzymuje wynagrodzenia na 
najniższym poziomie,  w  tym roku  również  jest  planowana  5% podwyżka  wynagrodzeń  dla 
pracowników obsługi szkół. 

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  zapoznał  z  uchwałą  Składu 
Orzekającego RIO nr  SO – 0952/58/2/Ka/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.  w sprawie opinii  
o  projekcie  uchwały  budżetowej  Gminy  Szczytniki  na  2015  r.  wraz  z  uzasadnieniem 
i  materiałami  informacyjnymi,   oraz  uchwałę   Składu  Orzekającego  RIO  nr  SO  – 
0951/74/D/2/Ka/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu  budżetu  roku  2015  przez  Gminę  Szczytniki  następnie  poddał  pod  pod  głosowanie 
projekt przedmiotowej  uchwały ze zmianami  w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła 
Uchwałę Nr IV / 18 / 2015 (głosowało 14 radnych).

O godz. 13.30 Przewodniczący Rady zarządził przerwę,
Punkt 11  - Podjęcie uchwały  w sprawie wynagrodzenia dla Wójta

Po  przerwie  o  godz.  13.40  obrady  wznowił  Przewodniczący  Rady  Pan  Bogdan 
Augustyniak i stwierdził, że zgodnie ze stanem faktycznym w sesji udział bierze 14 radnych 
zapewniając quorum dla prawomocności obradowania i  podejmowanych uchwał.  Zwrócił  się 
o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak   przedstawiła projekt uchwały w powyższej 
sprawie  i  zaproponował  dla  Pana  Wójta  wynagrodzenie  na  takim  samym  poziomie  jak  w 
poprzedniej  kadencji  z  następującymi  składnikami  w wysokościach  brutto:  -  wynagrodzenie 
zasadnicze – 5400 zł, dodatek funkcyjny – 1000 zł, dodatek specjalny  w wysokości 30% łącznie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 1920 zł, dodatek za wieloletnią pracę w 
wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1080 zł  ca daje razem kwotę 9400 zł brutto, 
zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr IV/ 19 /2015 (głosowało 
14 radnych).
Punkt 12 -  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak   przedstawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie, podkreślił, iż projekt powstał na prośbę Radnych i zwrócił się o zgłaszanie uwag w 
powyższej sprawie.
− radny Pan Andrzej Kupaj – poinformował, że nadal podtrzymuje wniosek zwiększenia diet 
dla  przewodniczących  komisji  do  kwoty  250  zł,  dla  pozostałych  radnych  zaproponował 
utrzymanie diet na dotychczasowym poziomie tj. 177 zł udział w sesji lub posiedzeniu komisji,
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa …. jest 
przeciw zwiększaniu diet, proponuje utrzymanie diet na dotychczasowym poziomie,
− radna Pani Danuta Świątek – poinformowała, że jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
popiera wniosek Pana Domagały,
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdził,  że  ze  względu  na  trudną  sytuację  społeczno-
ekonomiczną na wsi radni powinni odstąpić od przyznawania sobie podwyżki diet,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   projekt odrzuciła ( przeciw 
głosowało 14 radnych).
Punkt 13 - Podjecie uchwały w sprawie diet dla sołtysów z terenu Gminy Szczytniki

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. 
− radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  zwrócił  się  o  odłożenie  rozpatrzenia  sprawy  do  czasu 
zakończenia wyborów sołtysów,



− Wójta Pan Marek Albrecht – stwierdził, że jest zasadne podwyższenie diet dla sołtysów ze 
względu na wykonywanie coraz większej liczby zadań oraz na wzrost kosztów sprawowania tej 
funkcji, zwrócił się o przyjecie zgłoszonego projektu uchwały.

Wobec  braku  dalszych   uwag  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w wyniku którego Rada jednogłośnie   projekt odrzuciła (przeciw 
głosowało 14 radnych).
Punkt  14  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2015  
roku. 

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 IV/ 20 /2015 (głosowało 
14 radnych).
Punkt  15  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  
Narkomanii na 2015 r.

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 IV/ 21 /2015 (głosowało 
14 radnych).
Punkt 16 - Zatwierdzenie  planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 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 IV/ 22 /2015 (głosowało 
14 radnych).
Punkt  17  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
położonych w m. Tymieniec i m. Krowica Zawodnia.

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  większością  głosów  podjęła  Uchwałę  Nr IV/  23  /2015 
(głosowało 14 radnych, za – 10, przeciw – 2, wstrzymało0 się - 2).
Punkt 18 - Wyrażenie zgody na dalsze  wydzierżawienie działki nr 138 o pow. 112 m  2   w m.   
Staw w celu prowadzenia na niej działalności handlowej.    

Wójt  Pan  Marek  Albrecht  poinformował,  że  wpłynął  do  niego  wniosek  ze  Stawu 
o zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod działalność handlową, dotyczy to działki nr 138 o pow. 
112 m2  położonej w m. Staw, z tego tytułu do gminy wpływają opłaty: z tytułu podatku od 
nieruchomości w kwocie 277,81 zł oraz czynsz dzierżawny 5788,21 zł,  zwrócił  się do Rady 
o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Wójta w 
powyższej sprawie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 14 radnych) 
wniosek rozpatrzyła pozytywnie wyrażając zgodę na wydzierżawienie działki nr 138 o pow. 112 
m2  położonej w m. Staw.
Punkt  19  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  woli  utworzenia  Stowarzyszenia  
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

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 IV/ 24 /2015 (głosowało 
14 radnych).
Punkt – 20 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 6

Punkt 21-    Zapytania, wolne wnioski.  



− radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że w filii  Banku Spółdzielczego w Szczytnikach 
zasłabł klient, pracownicy Banku w ramach udzielania pomocy wezwali karetkę pogotowia oraz 
powiadomili lekarza w Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach o pogarszającym się stanie zdrowia 
zasłabłej  osoby,  powiadomiony  lekarz  nie  pośpieszył  z  udzieleniem  pierwszej  pomocy,  po 
kolejnej  prośbie  o  udzielenie  pomocy  pojawił  się  razem z  karetką  pogotowia,  zapytał,  czy 
lekarze  przyjmujący  o  Ośrodkach  Zdrowia  w  m.  Iwanowice  czy  Staw  mają  obowiązek 
udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach poza Ośrodkiem Zdrowia,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  podpisany  kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczy udzielania świadczeń leczniczych w przychodni,
− radny Pan Andrzej Kupaj – stwierdził, że obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w nagłych 
przypadkach ciąży na każdej osobie, w przypadku lekarza nie reguluje tego zapis w podpisanym 
kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, tutaj należy mówić o etyce zawodowej – etyce 
lekarskiej,
− radny Pan Paweł Domagała – poinformował, że na 3 lutego w m. Marchwacz o godz. 11.00 
jest zaplanowane zorganizowanie rolniczego protestu w związku z trudna sytuacja w rolnictwie, 
protest  jest  legalny,  zawiadomiono  o  nim  właściwe  władze  i  organy,  zwrócił  się 
o rozpropagowanie informacji o proteście, jest ciężko i  może to być już ostatni protest,
− Pan  Marian  Figas  –  poinformował,  że  jest  działaczem  Niezależnego  Samodzielnego 
Samorządnego  związku  Zawodowego  Rolników  Indywidualnych  „Solidarność”,  zaprosił 
wszystkich  zebranych  na  odsłonięcie  obelisku  upamiętniającego  tragiczną  śmierć  wybitnego 
kujawskiego  działacza  związkowego  Piotra  Bartoszcze,  która  odbędzie  się  7  lutego  br. 
w Inowrocławiu, zachęcił do udziału w proteście w Marchwaczu, powiedział, że na wsi dzieje 
się źle, trzeba powiedzieć stanowcze NIE, są przewidziane  różne formy protestu ze strajkiem 
generalnym  włącznie, 
Punkt  22– Zakończenie sesji,

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz. 14.30  zamknął obrady.  

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


