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

 odbytej w dniu 26 kwietnia  2018 r.

W sesji udział wzięło 13 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak. 

Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Andrzej Kupaj, radny Pan Piotr Zimny.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Zapytania, wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.  12.05  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan

Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał. Poinformował, ze sesja jest zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - na wniosek Pana Wójta.

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag w sprawie przedłożonego porządku

obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady  poinformował, że sesja będzie przebiegać wg
porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej. 

Punkt 3 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  ze  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęła

następująca korespondencja do Rady i zapoznał z jej treścią:
- pismo  Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7013.47.2018 z dnia 28
marca br. przesyłające komunikat o podjętych uchwałach antysmogowych – po zapoznaniu się
z treścią  Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
- pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance z dnia 12.04. br. o dofinansowanie w kwocie
2500  zł  na  wyrównanie  i  utwardzenie  terenu  wokół  remizy  –  Przewodniczący  Rady
poinformował, że pismem z dnia 13.04. br. sprawę przekazał wg właściwości Wójtowi - Rada
Gminy przyjęła do wiadomości,
- pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tymieniec o uchylenie Uchwały Nr IV / 23 / 2015
Rady gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2015 r. dotyczącej sprzedaży działki nr 342 w m.
Tymieniec oraz o dofinansowanie w kwocie 4.900,00 zł na wstępny remont budynku po dawnej
szkole  z  przeznaczeniem na  świetlicę  wiejską  –  po  zapoznaniu  się  z  treścią   Rada  Gminy
postanowiła przekazać pismo wg właściwości Wójtowi,

Punkt 4 -   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Wójt Pan Marek Albrecht  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 XLVI /
267 / 2018 (głosowało 13 radnych). 

Punkt 5 - 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
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przedmiotowej  uchwały w wyniku,  którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XLVI /
268 / 2018 (głosowało 13 radnych). 

Punkt 6 - Zapytania, wolne wnioski.
-  radny  Pan  Paweł  Domagała  poinformował,  że  Powiat  Kaliski  planuje  przebudowę  drogi
powiatowej Szulec – Oszczeklin, zwrócił się o wystąpienie z wnioskiem o dołączenie do tego
zadania odcinka drogi Radliczyce – Cieszyków,
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował,  że w powyższej sprawie wystąpił z pismem do
Starostwa w Kaliszu,

Punkt  7–   Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 12.20 zamknął sesje. 

Protokołował:

inspektor 
Mirosław KOWALSKI
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