
P R O T O K Ó Ł    Nr  VII/ 2015
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 7 maja 2015 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch. 
Nieobecna usprawiedliwiona radna Pani Danuta Świątek.
 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   wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrażania
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego
oraz Gminy Sieroszewice”.
11.Podjęcie  uchwały  w   sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie
realizacji  przedsięwzięcia  pn.  „Opracowanie  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Powiatu
Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” 
12.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą
punktów  oraz  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  kryteriów  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów. 
14. Informacja w sprawie złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2014 r.
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 zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad i zaproponował po
p. 2 dodać p. 3 w brzmieniu „Przyjęcie protokołu z ostatniej  sesji.” i po  p. 11 dodać p. 12
w brzmieniu  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  diet  dla  sołtysów”  pozostałe  oznaczyć  kolejno,
zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie porządku obrad.
- radny Pan Andrzej Kupaj – zapytał, czy projekt  uchwały w sprawie diet dla sołtysów był
omawiany na posiedzeniu Komisji Rady,
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa …. Pan Paweł Domagała – poinformował, że sprawa nie
była omawiana na posiedzeniach Komisji,
- Radny Wiesław Wróbel powiedział, iż Rada omówiła i odłożyła rozpatrzenie sprawy diet dla
sołtysów na jedną z najbliższych sesji po zakończeniu wyborów sołtysów, uważa więc, że nie
ma potrzeby omawiania tej sprawy kolejny raz na posiedzeniach Komisji, 

Wobec braku  uwag w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Rady poddał
pod  głosowanie  wniosek  w  sprawie  poszerzenia  porządku  obrad,  w  wyniku  którego  Rada
większością  głosów wniosek przyjęła  (głosowało  14 radnych,  za -  11,  wstrzymało się  -  3).
Przewodniczący Rady   poinformował,  że sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego
w brzmieniu  jak wyżej.
Punkt 3 - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 



Inspektor  Biura  Rady  Pan  Mirosław  Kowalski  poinformował  Radę,  że  z  powodu
pojawienia się konieczności wykonywania większej ilości różnych zadań w okresie po odbyciu
sesji z powodu braku czasu nie zdążył opracować czystopisu projektu protokołu z ostatniej sesji
i przekazać go z materiałami na sesję, projekt protokołu jest wyłożony, przeprosił za powstałą
z niezamierzonych przez niego przyczyn niedogodność.

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie wyłożonego
projektu protokołu  z ostatniej sesji.

       Wobec braku  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 .
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.
-  Radny  Pan  Paweł  Domagała  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  poinformował,  że
odbyło się posiedzenie Komisji, w posiedzeniu udział wzięli: przedstawiciel Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa Pani Anna Michalak oraz przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji            i
Modernizacji rolnictwa Pan Wojciech Binek  -  omówiono sprawę prowadzenia kontroli            u
rolników,  
 radny  Pan  Wiesław  Wróbel  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  poinformował,  że
odbyło się jedno posiedzenie Komisji, w posiedzeniu udział wzięli działacze sportowi, Pan
Kazimierz Augustyniak organizator sportu szkolnego, Pan Igor Sowiński – animator sportu
gminnego, Pan Mateusz Leszka – przedstawiciel LZS w Szczytnikach  i Pan Jan Sztrajt –
przedstawiciel LZS w Radliczycach, zapoznali ze sprawozdaniami  z działalności, 
 radna  Pani  Urszula  Młynek  –  członek  Komisji  Rewizyjnej  –  poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń Komisji,
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęła
następująca korespondencja: 
  pismo nr  KN-I  4131.1.96.2015.22 Wojewody Wielkopolskiego z  dnia 8 kwietnia  2015 r.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia
5 marca 2015 r, - Rada Gminy przyjęła do wiadomości.
pismo nr KN-I 4131.1.68.2015.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia  2015 r.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia
5 marca 2015 r, - Rada Gminy przyjęła do wiadomości.
pismo ZS w Iwanowicach  z dnia 10 marca 20115 (wpłynęło do Biura Rady 13.04.2015 r.)
o  zwiększenie  planu  wydatków  na  remonty  -  Rada  Gminy  postanowiła  przekazać  wg
właściwości Wójtowi,
odpowiedź Wójta na pismo ZS w Iwanowicach  z dnia 10 marca 20115 (wpłynęło do Biura
Rady 13.04.2015 r.) o zwiększenie planu wydatków na remonty,
  odpowiedź  na  pismo  mieszkańców  Tymieńca  w  sprawie  przekazania  w  użytkowanie
Sołectwu działki po szkole,
odpowiedź na pismo  Pani Lidii Kwiecińskiej w sprawie wykupu mieszkania,
odpowiedź na pismo  Pani Krystyny Leszka  w sprawie wykupu mieszkania,
odpowiedź na pismo Sołtysa Sołectwa Mroczki Wielkie w sprawie oświetlenia i krzaków przy
drodze powiatowej,
odpowiedź na pismo OSP w Iwanowicach o ujęcie w planie inwestycyjnym remontu remizy,
Punkt    - Interpelacje 
- radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, że droga w m. Joanka jest bardzo popękana,
nawierzchnia wymaga natychmiastowej naprawy,
radny Pan Piotr Zimny – zapytał, kiedy będzie zakupiony agregat prądotwórczy dla Stacji
Uzdatniania Wody w Iwanowicach,



Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  konserwatorzy  cały  czas
poszukują używanego agregatu,
radny  Pan  Andrzej  Kupaj  –  stwierdził,  że  nie  przyjmowano  ścieków  dowożonych  do
oczyszczalni  ścieków  w  Popowie  ze  względu  na  brak  jej  wydolności,  teraz  planuje  się
rozbudowę sieci  kanalizacyjnej  w  Szczytnikach,  czy  ta  rozbudowa  nie  wymusi  rozbudowy
oczyszczalni i nie wygeneruje kolejnych dużych wydatków obciążających budżet, zapytał, czy
jest znana cena budowy nowych oczyszczalni,
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że na oczyszczalnię nie przyjmuje
się ścieków przemysłowych, oczyszczalnia jest po modernizacji i jej nowa wydajność pozwala
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, wydajność wzrosła o 40%, 
radny Pan Roman Siciarek – poinformował, że droga powiatowa na odcinku Iwanowice –
Sobiesęki Drugie wymaga naprawy z powodu dziur,
radny  Pan  Paweł  Domagała  –  zapytał  o  plany  budowy oczyszczalni  i  kanalizacji  w  m.
Cieszyków, zapytał z czego będzie finansowany festyn 31 maja br. w Szczytnikach, za występy
gwiazd trzeba będzie dużo zapłacić, na festynie powinno się promować zdolne dzieci z Gminy,
radny Pan Wiesław Wróbel  –  stwierdził,  że  ten  festyn  łączy kilka  imprez,  to  jest  festyn
międzygminny, należało zaprosić „gwiazdy”, jednocześnie zaznaczył, że popiera promowanie
zdolnych  dzieci i młodzieży z terenu Gminy, i to także w trakcie festynu ma miejsce; 
Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak odpowiedział, iż jesteśmy w trakcie łatania dziur i prace
w tym zakresie powinny być niedługo zakończone, co do festynu impreza jest  finansowa w
części przez GOK, LGD Długosz Królewski i pozostałe Gminy należące do lokalnej grupy; 
Punkt  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.

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
VII/38/2015 (głosowało 14 radnych),
Punkt 9 – Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.    

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 VII/39/2015 (głosowało 14
radnych),
Punkt  10  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania
i  wdrażania  „Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Powiatu  Kaliskiego,  gmin  z  terenu
Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  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 VII/40/2015 (głosowało 14
radnych),
Punkt  11  -  Podjecie  uchwały  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w
sprawie  realizacji  przedsięwzięcia  pn.  „Opracowanie Planu gospodarki  niskoemisyjnej  dla
Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”    

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  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 VII/41/2015 (głosowało 14
radnych),
Punkt 12 -    Podjecie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z
liczbą  punktów  oraz  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  kryteriów  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki. 

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 VII/42/2015 (głosowało 14
radnych),
Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie    diet dla sołtysów. 

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
 radny Pan Maciej Ziółkowski – zaproponował zwiększenie kwoty diet dla sołtysów do kwoty
470 zł,
 radny Pan Piotr Zimny – zapytał o jakie nowe obowiązki poszerzył się zakres pracy sołtysów,
 Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  w związku  z  opłatami  za
śmieci  do  obowiązku sołtysów należy doręczanie  zainteresowanym  informacji  o  wymiarze
opłat  za  śmieci,  zaznaczył  jednocześnie,  iż  w  sąsiednich  gminach  diety  dla  sołtysów  są
zdecydowanie wyższe niż obecne w Gminie Szczytniki,
 radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że kilka razy zabierał głos w sprawie podwyżki diet
dla sołtysów, sołtysi swoje funkcje pełnią honorowo, kandydując chcieli być wybranymi, nikt
ich nie zmuszał, stwierdził, że należy odchodzić od rozdawnictwa w Gminie nawet ze względu
na duże zadłużenie Gminy, sołtysom przybyło obowiązków, ale nie jest tego tak dużo, 12 lat jest
radnym i w tym czasie raz podwyższono diety dla radnych o 50 zł,,
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana Macieja Ziółkowskiego
w sprawie podwyższenia diet do kwoty 470 zł,  w wyniku którego Rada większością głosów
wniosek odrzuciła, (głosowało 14 radnych, za – 2, przeciw – 9, wstrzymało się 3),

Następnie wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada większością głosów podjęła Uchwałę
Nr VII/43/2015 (głosowało 14 radnych, za – 10, przeciw – 3, wstrzymało się - 1),
Punkt 14 -   Informacja w sprawie złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2014 r.

  Przewodniczący Rady Gminy poinformował  radnych że  wszyscy radni  w ustawowym
terminie złożyli  „Oświadczenia  majątkowe za 2014 r.”,  on swoje oświadczenie przesłał  do
Wojewody Wielkopolskiego.
Punkt – 15 - Odpowiedzi na interpelacje.
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  są  przyszłościowe  plany
rozbudowy sieci  kanalizacyjnej  na terenie Gminy,  jednocześnie poinformował,  iż  planowana
lokalizacja oczyszczalni w m. Cieszyków nie spełnia kryteriów wymaganych dla aglomeracji,
Punkt 16 -    Zapytania, wolne wnioski.
 radny  Pan  Piotr  Zimny  zwrócił  się  o  opracowanie  na  najbliższe  posiedzenie  Komisji
Zdrowia, Oświaty …. zestawienia wydatków poniesionych na remonty w ostatnich 10-latach
domów nauczyciela w m. Iwanowice i Górki, poinformował, że z Sołtysem Sołectwa Iwanowice
I  przybyli  do  Pana  Wójta  i  zapoznali   go  z  negatywną  opinią  mieszkańców  w  sprawie
wyprzedaży domów nauczyciela w m. Iwanowice i Górki,
Punkt 17 – Zakończenie sesji,

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady
o godz. 12.30 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


