
P R O T O K Ó Ł  Nr  XLV / 2018 
 z Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 05 kwietnia  2018 r.

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

Nieobecny usprawiedliwiony  radny Pan Paweł Domagała.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie projektów protokołów z ostatnich sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje. 
8. Omówienie  sprawy  składania  oświadczeń  majątkowych  przez  radnych,  rozdanie

druków oświadczeń majątkowych.
9. Zapoznanie  się  ze  Sprawozdaniem  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Szczytnikach za 2017 rok oraz ze Sprawozdaniem za rok 2017 asystenta
rodziny.

10. Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie
przez okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym garaży jako pomieszczeń
przynależnych do wynajmowanych lokali mieszkalnych  położonych  w m. Staw, ul.
Ogrodowa 6.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych
składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowe  warunki  ich  obliczania
i wypłacania.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  na obszarze
Gminy Szczytniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
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.  9.00  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  potrzeba  poszerzenia  porządku  obrad

i zaproponował po punkcie 8 punkt 9 i 10  w brzmieniu: „9.  Zapoznanie się ze Sprawozdaniem
z działalności  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szczytnikach za  2017 rok  oraz  ze
Sprawozdaniem  za  rok  2017  asystenta  rodziny.  10.  Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użytkowanie  przez  okres  dłuższy  niż  3  lata  w  trybie
bezprzetargowym  garaży  jako  pomieszczeń  przynależnych  do  wynajmowanych  lokali
mieszkalnych  położonych  w m. Staw, ul. Ogrodowa 6”,  pozostałe punkty porządku obrad
oznaczyć kolejno, zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków   w sprawie porządku obrad sesji.
Wobec braku  uwag  Przewodniczący Rady poddał  pod  głosowanie  projekt  porządku  obrad,
w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  ustaliła  porządek  obrad  (głosowało  14  radnych).
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  sesja  będzie  przebiegać  wg  porządku  dziennego
w brzmieniu jak wyżej. 
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Punkt 3   Przyjęcie projektu protokołu  z  ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił  się  o  zgłaszanie ewentualnych uwag do przedłożonego

projektu protokołu z ostatniej sesji.
- radny Pan Wiesław Wróbel – stwierdził, ze błędnie jest zaprotokołowana informacja o pracach
Komisji,
- inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski – przeprosił za błąd w protokole, wyjaśnił, że do
pomyłki doszło z powodu nagłego wyłączenia prądu, z uwagi na obciążenie stanowiska pracy
dużą  ilością  różnych spraw w tym okresie   oraz  ze  względu na  presję  czasu  protokół  pisał
w domu wieczorem, po nagłym wyłączeniu prądu w pliku nie zapisały się wszystkie informacje,
po wznowieniu zasilania omyłkowo opisał inne kolejne odbyte posiedzenia Komisji, informacja
o  odbytych  posiedzeniach  Komisji  w  okresie  międzysesyjnym  powinna  mieć  brzmienie  jak
niżej:
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym Komisja nie obradowała,
- członek Komisji Rolnictwa … radny Pan Dariusz Spychała – poinformował, ze z powodu
nieobecności  na  sesji  Przewodniczącego Komisji  radnego Pana  Pawła  Domagały informacja
o pracach Komisji zostanie przedłożona na następnej sesji,
-  Przewodniczący  komisji  Zdrowia  ….  Radny  pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniach 23 stycznia i 27 lutego
br.  przedmiotem  obrad  było  opracowanie  projektu  planu  pracy  komisji  na  2018  rok,
zaopiniowanie  projektu  „Programu  polityki  zdrowotnej  w  zakresie  rehabilitacji  leczniczej
mieszkańców Gminy Szczytniki” – Komisja wydała negatywna opinię, omówienie sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego  Programu  przeciwdziałania  Narkomanii  w  2017  roku,  zapoznanie  się  ze
sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach,  

Wobec  braku  dalszych  uwag  w  sprawie  protokołu  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu.  Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie
(głosowało 14 radnych) dokonała przyjęcia przedłożonego projektu protokołu wraz ze zgłoszoną
poprawką.

Punkt 4 - Informacja o pracach 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 5 - Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  -  poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym  nie odbyło się posiedzenie Komisji. 
-  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że
w okresie międzysesyjnym  odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 20 marca br. Komisja
zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  pielęgniarki  szkolnej  Pani  Jolanty  Mizera,
Komisja  spotkała  się  z  przedstawicielem  zespołu  „Dysonans”  Panem  Krzysztofem
Wójtowiczem, który złożył sprawozdanie z działalności i zapoznał z planem zamierzeń na 2018
rok,  Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  „Regulaminu  określającego
wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki
ich obliczania i wypłacania – Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie,
-  z  powodu  nieobecności  na  sesji  Przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa  …  –  informacja
o pracach Komisji zostanie przedłożona na najbliższej sesji,

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  Wójta Gminy Szczytniki nr IOŚ.605.1.2018 z dnia 05 marca br. – odpowiedź na pismo
Pana Tomasza Piątkowskiego w sprawie dotacji do zastosowania odnawialnych źródeł energii,
- po zapoznaniu się z treścią powyższe Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Tymieniec z dnia 12 marca br. informujące o wniesienia pisma
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do  Ministerstwa  Infrastruktury  o  rozstrzygnięcie  nadzorcze  odnośnie  Decyzji   Wojewody
w sprawie komunalizacji działki nr 342w Tymieńcu -   po zapoznaniu się z treścią powyższe
Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo Biura Poselskiego Posła Jarosława Sachajko z Zamościa z dnia 07 marca br. o podjęcie
uchwały  w  sprawie  chwilowego  wstrzymania  przekazywania  środków  pieniężnych  dla  izby
Rolniczej -  po zapoznaniu się z treścią powyższe Rada przekazała  wg właściwości Wójtowi,
-  pismo  Biura  Poselskiego  Posła  Jarosława  Sachajko  z  Zamościa  z  dnia  07  marca  br.
przesyłające projekt uchwały w sprawie czasowego wstrzymania wypłat  wpływów z podatku
rolnego   dla  izby  Rolniczej  -   po  zapoznaniu  się  z  treścią,  powyższe  Rada  przekazała  wg
właściwości Wójtowi,
- pismo nr WA-0903/186/2/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 marca
br.  z  data  wpływu do Biura Rady 12.03.br.  zawiadamiające o zmianie terminu do usunięcia
nieprawidłowości w Uchwale Nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Szczytniki ma dzień 08.03. br. -
po zapoznaniu się z treścią powyższe Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo Pana Hilarego Paszkowskiego ze Stawu z dnia 22.02.br. z data wpływu do Biura Rady
09.03.  br.  o  sprzedaż  działki  po  byłym  boisku  sportowym w m.  Staw -  po  zapoznaniu  się
z treścią, powyższe Rada przekazała wg właściwości Wójtowi,
- pismo nr IOŚ.6840.1.2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 08.03. br. – odpowiedź na pismo
Pana H. Paszkowskiego -   po zapoznaniu się z treścią powyższe Rada przyjęła do wiadomości,
- pismo Pana Hilarego Paszkowskiego ze Stawu z dnia 19.03.br. z data wpływu do Biura Rady
22.03.  br.  o  sprzedaż  działki  po  byłym  boisku  sportowym w m.  Staw -  po  zapoznaniu  się
z treścią, powyższe Rada przekazała wg właściwości Wójtowi,
-  pismo  nr  KN-I.4131.1.138.2018.8   Wojewody  wielkopolskiego  z  dnia  27.03.br.
zawiadamiające  o wszczęciu  postepowania  nadzorczego  w sprawie  stwierdzenia  nieważności
Uchwały  Nr  XLIV/254/2018  z  dnia  8  marca  br.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -  po zapoznaniu się z treścią
powyższe Rada przyjęła do wiadomości,

Punkt 7 – Interpelacje, 
- radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, że w Iwanowicach ul. przedmieście w kierunku
Niemieckiej Wsi jest wąska, zaparkowane na tej ulicy na zakręcie pojazdy mogą spowodować
zagrożenie  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu,  zwrócił  się  o  rozważenie   spowodowania
ustawienia na tym odcinku znaku „zakaz postoju”, 
-  Wójt  Gminy  Marek  Albrecht  poinformował,  że  z  mocy  przepisów  kodeksu  drogowego
obowiązuje zakaz postoju na chodniku jeśli przejście ma poniżej 1,5m, więc stawianie znaku jest
trochę bezcelowe, kwestia jest tylko przestrzegania przepisów;   
- radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że w związku z przebudowa drogi powiatowej w m.
Iwanowice zachodzi potrzeba przebudowy krótkiego   odcinka drogi gminnej i chodnika koło
Biblioteki,  zwrócił  się  o  rozważenie  możliwości  ujęcie  tego zadania  w budżecie  na 2018 r.
poinformował, że przebudowa drogi powiatowej w m. Iwanowice odbywa się z utrudnieniami
dla  niektórych  mieszkańców,  których  posesje  graniczą  z  tą  drogą,  inwestor  na  etapie
projektowania  nie  dokonał  uzgodnień  z  mieszkańcami,  którzy  byli  stroną  w  postepowaniu
administracyjnym w sprawie przebudowy tej drogi,
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że na przebudowę tego odcinka jest projekt, ale
w związku z kosztami m.in. na granitowe chodniki, czeka aż będzie możliwość pozyskania na
realizację tego zadania środków zewnętrznych; 
-  Wójt  Gminy  Marek  Albrecht  poinformował  także,  że  pojawiła  się  możliwość  pozyskania
środków  na  przebudowę  dróg  gminnych  w  Urzędzie  Wojewódzkim  z  nowego  programu,
wnioski można będzie składać w terminie do 15 kwietnia br.,  spośród zadań na które są projekty
do  realizacji  wymagane  kryteria  najbardziej  spełnia  droga  Szczytniki  –  Kobylarka
z  przedłużeniem  w  kierunku  Popowa,  projekt  na  drogę  Lipka  –  Sędzimirowice  niestety
zdecydowanie gorzej byłby punktowany,  Wójt zwrócił się o wypracowanie opinii w tej sprawie,
-  radny  Pan  Andrzej  Kupaj  –  stwierdził  że  nie  jest  przeciwny  przebudowie  dróg,  jest  za
wydawaniem  środków w sposób  gospodarny,  ale  pod  warunkiem,  że  nie  będzie  to  robione
kosztem zapomnianych i omijanych dróg gruntowych, gdzie w jednym miejscu będzie kładziony
drugi asfalt, a w innym ludzie nadal będą zmuszeni do poruszania się  po błocie, zwrócił się
o poparcie wniosku Pana Zimnego w sprawie drogi koło Biblioteki w Iwanowicach,
- Z-ca Wójta Dariusz Wawrzyniak ponownie poinformował, iż plan dróg na całą kadencję jest
realizowany i nie ma przypadków asfalt na asfalt jeśli droga budowana była tylko ze środków
gminy,  natomiast  jeśli  była  to  droga  realizowana  w projekcie  np.  droga do Iwanowic przez
Chojno z programu przebudowy dróg lokalnych to musiała ona spełniać wymagania określone
w konkursie, podkreślić należy ponownie, iż uzyskane dofinansowanie pozwoliło na wykonanie
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tej  drogi  w zdecydowanie  wyższym  standardzie  za  nie  większe  środki  niż  przeznaczone  na
remont  cząstkowy  tej  drogi,  uwagi  więc  co  do  gospodarności  tych  projektów  uważa  za
całkowicie niestosowne i kolejny raz powtarzane. 

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  radnych
o  wypowiedzenie  się  w  formie  głosowania  w  sprawie  złożenia  wniosku  przez  Wójta   na
przebudowę  wyżej  wskazanej  drogi.  W  głosowaniu  jawnym  Rada  jednogłośnie  poparła
propozycje Pana Wójta w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie na przebudowę drogi
Popów – Szczytniki – Kobylarka. (głosowało 14 radnych).
- radny Pan Tadeusz Buchwald – zwrócił się o spowodowanie naprawy lampy w m. Marcjanów,

Punkt 8 -    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  9  -    Zapoznanie  się  ze  Sprawozdaniem  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Szczytnikach za 2017 rok wraz  ze Sprawozdaniem za rok 2017 asystenta rodziny.

Przewodniczący Rady stwierdził, ze radni są w posiadaniu „Sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach za 2017 rok wraz ze Sprawozdaniem za
rok  2017  asystenta  rodziny”,  zaproponował  omówienie  tej  sprawy  na  posiedzeniu  Komisji
Zdrowia ….

Punkt 10 -   Podjęcie uchwały   zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie
przez  okres  dłuższy  niż  3  lata  w  trybie  bezprzetargowym  garaży  jako  pomieszczeń
przynależnych do wynajmowanych lokali mieszkalnych  położonych  w m. Staw, ul. Ogrodowa
6.

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 XLV / 262 /
2018 (głosowało 14 radnych).

Punkt  11  -    Podjęcie  uchwały    w  sprawie  Regulaminu  określającego  wysokość  dodatków  i
innych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowe  warunki  ich  obliczania
i wypłacania.

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 XLV / 263 /
2018 (głosowało 14 radnych).

Punkt 12 -   Podjęcie uchwały    w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  na obszarze
Gminy  Szczytniki,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji
wyborczych.

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 XLV / 264 /
2018 (głosowało 14 radnych). 

Punkt 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
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 XLV / 265 /
2018 (głosowało 14 radnych). 
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Punkt 14 - 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 XLV / 266 /
2018 (głosowało 14 radnych). 

Punkt 15 – Odpowiedzi na interpelacje.
- odpowiedzi udzielono w p. 7

Punkt 16 - Zapytania, wolne wnioski.
-  radny  Pan  Andrzej  Kupaj  –  zaproponował  nawiązanie  współpracy  z  Powiatem  Kaliskim
w sprawie dokonania przebudowy drogi koło Biblioteki w m. Iwanowice z wykorzystaniem już
tam pracujących  maszyn  i  ludzi  poprzez  dofinansowanie  do  robocizny  do  zadeklarowanego
przez Powiat materiału,
- Z-ca Wójta Dariusz Wawrzyniak poinformował,  iż pierwszy raz słyszy o takiej  propozycji
a  opierając się chociażby na przykładzie Stawu uważa, że jest to raczej niemożliwe, 
-  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  podziękował,  za  zamontowanie  lustra  na  skrzyżowaniu
w m. Główczyn, przyczyni się ono do poprawy stanu bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu,

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

o godz. 10.15 zamknął sesje. 

Protokołował:

inspektor 
Mirosław KOWALSKI
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