
             
 P R O T O K Ó Ł    Nr  V/ 2015
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 5 marca  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. Przyjęcie protokołu  z  ostatniej 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. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie 
Gminy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki.
16.Odpowiedzi na interpelacje.
17.Zapytania, wolne wnioski.
18.Zakończenie sesji.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.9.\10  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  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  wniosków  w  sprawie 
przedłożonego radnym w materiałach na sesję porządku obrad.

Wobec braku  uwag w sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady  poinformował, że 
sesja  będzie  przebiegać   wg  porządku  dziennego  w  brzmieniu  przedłożonym  radnym  – 
brzmieniu  jak wyżej.
Punkt 3 - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie 
przedłożonego   w materiałach na sesję projektu protokołu  z ostatniej sesji.
− radny Pan Rafał Lesiecki – poinformował, że w protokole z ostatniej sesji w p. 17 blednie 
zaprotokołowano wynik głosowania, powinno być „Rada większością głosów podjęła Uchwałę 
Nr IV/ 23 /2015 (głosowało 14 radnych, za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się – 2)”.
       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 ze zgłoszoną poprawką.
Punkt 4 - 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  5  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.
− radna Pani Danuta Świątek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– poinformowała, że dniu 
11  lutego  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej,  Komisja  dokonała  analizy 
rozprowadzania  darów przez  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Szczytnikach,  sprawę 
referowała  Kierownik  GOPS Pani  Danuta  Kupaj,  Komisja  nie  stwierdziła  nieprawidłowości 
w powyższej sprawie,
− Radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa … poinformował, że dniu 
6  lutego  odbyło  się  posiedzenie  Komisji,  w posiedzeniu  udział  wziął  przedstawiciel  Spółki 
Oświetlenie Uliczne w Kaliszu Pan Jakub Krzywda oraz przedstawiciel Energii SA Pan Konrad 
Winnicki,  omówiono  sprawę  współpracy  Spółki  Oświetleniowej  z  Energą  SA oraz  sprawę 
opóźnień  związanych  z  rozbudową  sieci  oświetleniowej,  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
− radny  Pan  Wiesław  Wróbel  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  poinformował,  że 
w dniu 10 lutego odbyło się posiedzenie Komisji, w posiedzeniu udział wzięła pielęgniarka  
szkolna Pani Jolanta Korycka-Mizera,  która omówiła zakres swoich obowiązków, zgłosiła  
wniosek dofinansowania do zakupu wagi lekarskiej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Szczytnikach  Pani  Danuta  Kupaj  omówiła  sprawę  funkcjonowania  GOPS, 
złożyła informacje w sprawie rozdzielania darów,
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęła 
następująca korespondencja: 
−  pismo z Biura Parlamentarnego PSL Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba 
z życzeniami i gratulacjami dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych
−  pismo Stowarzyszenia Producentów Dziennikarzy Radiowych w związku z zakończeniem 14 
edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
−pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  Nr  WA-0903/186/7/2015  z  dnia  18 
lutego  2015  r.  zawiadamiające  o  wszczęciu  postępowania  w  odniesieniu  do  Uchwały  Nr 
IV/17/2015  Rady  Gminy  Szczytniki  z  dnia  29  stycznia  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  z  powodu  naruszenia  przepisów  ustawy  o  finansach 
publicznych,
−pismo  mieszkańca  m.  Mroczki  Wielkie  z  dnia  12  lutego  2015  r.  w  sprawie  ponownego 
rozpatrzenia  budowy  drogi  –  pismo  zostało  przekazane  wg  właściwości  Wójtowi  Gminy 
Szczytniki w dniu 18 lutego br., 
−pismo  najemców  lokali  mieszkalnych  w  m.  Górki  12a  w  sprawie  umożliwienia  wykupu 
wynajmowanych  mieszkań  -  pismo  zostało  przekazane  wg  właściwości  Wójtowi  Gminy 
Szczytniki  w dniu  25 lutego br.,  po zapoznaniu  się  z  pismem Rada zaleciła  omówienie  tej 
sprawy  na  posiedzeniach  komisji  celem  wypracowania  opinii  w  sprawie  przeznaczenia  do 
sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych,
Punkt 7 - Interpelacje
− radny  Pan  Andrzej  Kupaj  –  stwierdził,  że  niektóre  drogi  asfaltowe  są  niszczone  przez 
korzenie  drzew rosnących  przy drogach,  spowodowanie  obcięcia  korzenie  może  ograniczyć 
niszczenie dróg,
− Przewodniczący Rady Pan  Bogdam Augustyniak  –  poinformował,  że  w m.  Lipka  droga 
powiatowa jest uszkadzana przez korzenie drzew przy niej rosnących,
− radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że droga Iwanowice – Zajączki też ulega niszczeniu 
przez drzewa,
− radny Pan Wiesław Wróbel – zaproponował wysłanie kurend w sprawie poobcinania gałęzi 
i korzeni drzew rosnących przy drogach,
− mieszkaniec  m.  Mroczki  Wielkie  Pan  Krzysztof  Nawrocki  –  zwrócił  się  o  ponowne 
rozpatrzenie wniosku w sprawie naprawy, przebudowy drogi droga jest nieprzejezdna i wymaga 
naprawy kamieniem, a następnie położeniem nawierzchni asfaltowej,



- Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak poinformował, że podczas sesji objazdowej 
Rada zapoznała się ze stanem tej drogi, droga wymaga naprawy,
− Wójt  Pan Marek Albrecht  –  poinformował,  że  naprawa tej  drogi  jest  zaplanowana na tę 
kadencję,
− Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  – poinformował,  że  w m.  Mroczki  Wielkie  do 
przebudowy  jest  zaplanowany  odcinek  drogi  o  długości  460  m,  reszta  to  droga  prywatna 
stanowiąca  dojazd  do  nieruchomości,  planuje  się  utwardzenie  drogi  kamieniem  po  to,  aby 
w  następnej  kolejności  położyć  nawierzchnię  asfaltową,  w  przypadku  pojawienia  się 
dodatkowych  środków  finansowych  na  inwestycje  drogowe  naprawa  tej  drogi  może  być 
przyspieszona,
− radny Pan Wiesław Wróbel – poinformował, że droga Główczyn – Chojno wymaga naprawy,
− radny Pan Tadeusz Buchwald – stwierdził, że staw w Szczytnikach jest zamulony, zapytał 
czy planuje się oczyszczenie tego stawu,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  planuje  się  oczyszczenie  stawu 
w Szczytnikach jeżeli uda się pozyskać środki z zewnątrz
Punkt  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.
− radny Pan   Kazimierz Bączyk – stwierdził, że zaplanowana kwota 70 tys. zł na remont lokali 
mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie to według niego droga inwestycja, to za 
duża kwota,

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr V/25/2015 
(głosowało 15 radnych),
Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  przedstawiła  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  zwróciła 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 V/26/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie   określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny   
wniosków o realizację zadania         publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.         

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,  poinformował,  że  na  posiedzeniach  Komisji  Rady  projekt  został  zaopiniowany 
pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych dodatkowych uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/27/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie, 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 V/28/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwał  w  sprawie 
wyrażenia i nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków 
stanowiących fundusz sołecki, zwrócił się o zgłaszanie  uwag i propozycji.
− radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował  Radę,  że  na  ostatnim  spotkaniu  Wójta 
z  sołtysami  była  omawiana  sprawa  funduszu  sołeckiego,  na  24  sołtysów  biorących  udział 
w spotkaniu 10 opowiedziało się za utworzeniem funduszu sołeckiego,
− radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że sołtysi z jego okręgu wyborczego z Iwanowic 
i Iwanowic II zwracają się o utworzenie funduszu sołeckiego, fundusz sołecki zmobilizuje ludzi 
do współpracy i pracy, 
− radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził, że tworząc fundusz sołecki można dać szanse 10 
sołtysom, którzy opowiadają się za utworzeniem funduszu sołeckiego,



Wobec  braku  dalszych  uwag  w  sprawie  funduszu  sołeckiego  Przewodniczący  Rady 
poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  nie  wyrażenia  zgody na  wyodrębnienie 
w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki, w wyniku, którego Rada 
większoscią głosów  podjęła Uchwałę Nr V/29/2015  (głosowało 14 radnych, za 10, przeciw – 
3, wstrzymało się - 1,),
Punkt  13  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  regulaminu  utrzymania  porządku 
i czystości na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że za jego zgodą z przyczyn osobistych salę obrad 
opuścił radny Pan Andrzej Kupaj. Stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych zapewniając 
quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. Następnie 
Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany 
regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie, 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 V/30/2015 (głosowało 14 
radnych),
Punkt 14 - Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił  projekt  uchwały w powyższej  sprawie 
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 V/31/2015 (głosowało 14 
radnych),
Punkt 15 -  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany „Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki” .
− Pani Anna Kania – urbanista i autor projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Szczytniki”  poinformowała,  że  na  podstawie 
złożonych  do  Wójta  Gminy  Szczytniki   wniosków  w  sprawie  zamiaru  budowy elektrowni 
wiatrowych zaplanowano tereny pod inwestycje związane z  budową elektrowni wiatrowych, 
farm fotowoltaicznych, na rozwieszonej mapie wskazała planowane tereny pod w/w inwestycje 
i zwróciła się o zgłaszanie uwag,
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził,  że patrząc na mapę jest  zdziwiony dużą ilością 
obszarów, na których będzie można budować elektrownie wiatrowe, według niego to jest coś 
niesamowitego,
− radna Pani Danuta Światek – stwierdziła, że z mieszkańcami Marchwacza nie konsultowano 
lokalizacji obszarów w sąsiedztwie m. Marchwacz,
− Pani  Anna  Kania  –  poinformowała,  że  po  podjęciu  przez  Radę  Gminy  Uchwały  Nr 
XXIV/136/2012 z dnia 21 września 2012 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ‘Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Szczytniki”  Pan  Wójt 
w Ogłoszeniu  z  dnia  9  listopada  2012 r.  zawiadomił  mieszkańców Gminy o  podjęciu  w/w 
uchwały oraz o możliwości składania wniosków dot. zmiany ‘Studium ...”, do Wójta zaczęły 
wpływać  kolejne  wnioski,  które  były  rozpatrywane  na  posiedzeniu  Gminnej  Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej  w  dniu  29  listopada  2012  r.  celem  zaopiniowania,  po 
otrzymaniu  zlecenia  od  Gminy  Szczytniki   na  podstawie  wniosków  w  sprawie  budowy 
elektrowni wiatrowych i opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie 
w/w  wniosków  i  farm  fotowoltaicznych  przystąpiła  do  opracowywania  projektu  zmiany 
„Studium ...”, na etapie opracowywania projektu zmiany „Studium ...” do Wójta nadal wpływały 
nowe wnioski i były opiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, po 
otrzymaniu uzgodnień  od wymaganych ustawowo instytucji  i  organów wykonała  zlecenie – 
opracowała  projekt  zmiany  „Studium”,  który  został  wyłożony  do  publicznego  wglądu 
w Urzędzie Gminy, o wyłożeniu do wglądu mieszkańcy Gminy i zainteresowane strony zostały 
powiadomione poprzez ogłoszenie w gazecie „Ziemia Kaliska”, w formie kurend rozesłanych za 
pośrednictwem sołtysów oraz poprze umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu 



Gminy w Szczytnikach, podczas wyłożenia nie wpłynęły uwagi, opracowane i prezentowane 
„Studium ...” jest przygotowane do uchwalenia przez Radę Gminy,
− radny Pan Piotr Zimny – zapytał, jakie działania zostaną podjęte po uchwaleniu studium, aby 
można było budować elektrownie wiatrowe, czy w przypadku nie uchwalenia studium na terenie 
gminy będą mogły być budowane fermy fotowoltaiczne,
− Pani Anna Kania – poinformowała, że po uchwaleniu zmiany „Strudium ...” w przypadku 
wpłynięcia  wniosku o  lokalizację  inwestycji  związanych  z  produkcją  energii  elektryczne  ze 
źródeł  odnawialnych  zostanie  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania 
decyzji, ponieważ ‘Studium ...” nie jest aktem prawa miejscowego,
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że na terenie Gminy występują zasoby geotermalne,
− radny Pan Piotr Szczepaniak – zapytał, na jaki czas jest opracowywane „studium”,
− Pani  Anna  Kania  –  odpowiedziała,  że  studium  opracowuje  się  na  czas  nieoznaczony, 
uchwalone studium obowiązuje do czasu jego zmiany,
− radny Pan Tadeusz Buchwald – zapytał,  co można zrobić,  jeżeli  Rada Gminy nie wyrazi 
zgody na budowę turbin wiatrowych,
− Pani  Anna  Kania  –  poinformowała,  że  jeżeli  Rada  nie  wyrazi  zgody  na  budowę  turbin 
wiatrowych, to opracowany projekt zmiany „Sudium ...” stanie się bezprzedmiotowy i będzie 
obowiązywało  dotychczasowe studium, 
          Przewodniczący Rady – stwierdził, że w związku z różnymi stanowiskami radnych i ich 
niezdecydowaniem  w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie  Gminy Szczytniki 
zaproponował odłożenie rozpatrzenia sprawy zmiany 'Studium ...” do jednej z najbliższych sesji 
Rady Gminy, zwrócił się o zgłaszanie uwag w tej sprawie. 
           Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek  
w  sprawie   odłożenia  rozpatrzenia  sprawy  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Szczytniki”  do  jednej  z  najbliższych  sesji  Rady 
Gminy, w wyniku głosowania Rada jednogłośnie wypowiedziała się za  odłożeniem rozpatrzenia 
sprawy zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Szczytniki” do jednej z kolejnych sesji Rady Gminy. (głosowało 14 radnych)
Punkt – 16 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 17-    Zapytania, wolne wnioski.  
− Wójt  Pan Marek Albrecht  –  zwrócił  się  o przedyskutowanie sprawy organizacji  dożynek 
gminnych, poinformował, że są dwie propozycje organizacji dożynek, pierwsza propozycja  to 
organizacja jak dotychczas rotacyjnie w trzech miejscowościach – m. Szczytniki, Iwanowice 
i  Staw,  druga  propozycja  to  organizacja  dożynek  w  m.  Szczytniki  na  obiekcie  OSP 
w Szczytnikach rotacyjnie  przez gospodarzy z  rejonów miejscowości  Szczytniki,  Iwanowice 
i  Staw,  za organizacją  w m. Szczytnikach przemawiają  dobre warunki  terenowe,  lokalizacja 
w  centrum  Gminy,  nie  potrzeba  płacić  za  wynajmowanie  sceny,  zwrócił  się  do  radnych 
o wypowiedzenie się w tej sprawie,
− radny  Pan  Piotr  Szczepaniak  –  stwierdził,  ze  organizacją  w  m.  Szczytniki  przemawia 
korzystna  infrastruktura  placu  OSP  w  Szczytnikach,  lokalizacja  w  środku  Gminy,  daje 
możliwość rozbudowy jednego miejsca w kierunku utworzenia Gminnego Centrum Kultury,
− Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak – stwierdził,  że w przypadku organizacji 
dożynek w jednym miejscu w Gminie tj. w m. Szczytniki będzie wymagało włożenia dużego 
wysiłku  w  nawiązanie  współpracy  ze  społecznościami  lokalnymi  okolicy  m.  Iwanowice 
i m. Staw, odnośnie stanowiska społeczności Stawu odpowiedzi udzieli w poniedziałek,
− radny Pan Kazimierz Baczyk – zaproponował, aby w tej sprawie porozmawiać z sołtysami, 
bo to oni bardziej angażują się w organizację dożynek,
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  że  społeczeństwo  Iwanowic  opowiada  się  za 
organizacja  dożynek  w  różnych  miejscach,  organizacja  dożynek  promuje  miejscowość 
i w jakimś małym stopniu do jej rozwoju,
− Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że pojawiła się szansa pozyskania 
ze źródeł zewnętrznych środków na scalenie gruntów, może to dotyczyć takich miejscowości 
jak: Iwanowice, Kuczewola, Tymieniec, sprawa zostanie poruszona na Zebraniach Wiejskich,



Punkt 18– Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

o godz. 12.20 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


