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

 odbytej w dniu 29 czerwca 2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach

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. Podjecie  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznych  sprawozdań  finansowych  Gminnego
Ośrodka Kultury, Gminnej biblioteki Publicznej   za 2014 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2014 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Podjęcie  uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki”.
15. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie opinii  o zgłoszo-
nych kandydatach na ławników.
17. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz
Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zapytania, wolne wnioski.
20. 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
15,  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. 15 dodać następny
w  brzmieniu  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości
gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości” pozostałe oznaczyć
kolejno, zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie porządku obrad.

Wobec braku  uwag w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Rady poddał
pod  głosowanie  wniosek  w  sprawie  poszerzenia  porządku  obrad,  w  wyniku  którego  Rada
jednogłośnie  wniosek przyjęła (głosowało 15 radnych). Przewodniczący Rady   poinformował,
że sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego  w brzmieniu  jak wyżej.
Punkt 3 - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie
przedłożonego w materiałach na sesje  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  15  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
odbyły  się  dwa  posiedzenie  Komisji,  w  posiedzeniu   21  maja  br  .  udział wzięło  pięciu
członków  Komisji,  Komisja  spotkała  się  z  Kierownikiem  Delegatury  Wojewódzkiego
Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Kaliszu  Panem  Jakubem  Kaczmarkiem,  omówiono
sprawę zanieczyszczenia rzeki Trojanówki nieczystościami napływającymi z Gminy Baszki,
w posiedzeniu w dniu 11 czerwca br. udział wzięli wszyscy członkowie,  Komisji Komisja
spotkała się z przedstawicielami Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej – Przewodniczącym
Rady Nadzorczej  Panem Stanisławem Matuszakiem i  starszym inspektorem ds.  kredytów
Panią  Renatą  Kudaś,  omówiono  sprawę  propozycji  likwidacji  punktu  kasowego
w Iwanowicach, Komisja wnioskowała do władz Banku o zaniechanie likwidacji punktów
kasowych po to aby Bank był nadal dla ludzi, 
 radny  Pan  Wiesław  Wróbel  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  poinformował,  że
odbyły  się  dwa  posiedzenie  Komisji  w  dniach  19  i  27  mają  br.   były  to  posiedzenia
wyjazdowe, w posiedzeniach udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, komisja dokonała
wizytacji  wszystkich  placówek  oświatowych,  Gminnej  Biblioteki  Publicznej
w  Iwanowicach,  nowopowstającego  placu  zabaw  w  m.  Tymieniec,  podczas  posiedzenia
wyjaśnień Komisji udzielali Dyrektorzy Zespołów Szkół i Dyrektor Biblioteki, 
 radna Pani Danuta Świątek  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że
w  okresie  międzysesyjnym  odbyło  się  sześć   posiedzeń   Komisji,  przedmiotem  obrad
posiedzeń  w  dniach  12  –  15  mają  br.  była  sprawa  opracowania  wniosku  w  sprawie
absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r., na posiedzeniu w dniu
9  czerwca  br.  Komisja  dokonała  analizy  wydatków  ponoszonych  na  utrzymanie  lokali
mieszkalnych w „domach nauczyciela” w m. Iwanowice i Górki, w dniu 10 czerwca odbyło
się  posiedzenie  wyjazdowe,  dokonano  wizji  lokalnej  budynków  mieszkalnych  -  „domów
nauczyciela” w m. Iwanowice i Górki oraz sporządzenie protokołu z kontroli,
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęła
następująca korespondencja: 
  zaproszenie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na konferencje pt: „Wielkopolska
obywatelska – Wielkopolska europejska 25 lat samorządności” w dniu 26 maja br. 
życzenia  od  posła  do  Parlamentu  Europejskiego  Pana  Andrzeja  Grzyba  z  okazji  25-lecia
Samorządności,
pismo  od Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie udostepnienia
pamiątek z pierwszego okresu odrodzonego samorządu w 1990 r.,
gratulacje  i  życzenia  od  Marszałka  Senatu  RP z  okazji  25-lecia  odrodzonego  samorządu
gminnego,
pismo Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych w sprawie naboru ławników
pismo Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0903.137.2015 z dnia 10 czerwca
2015 r. o udzielenie informacji w sprawie podjęcia uchwały o wydzieleniu środków na fundusz
sołecki,
  pismo Wójta  Gminy Szczytniki  -  odpowiedź na  pismo Regionalnej  izby Obrachunkowej
w Poznaniu nr WA-0903.137.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. o udzielenie informacji w sprawie
podjęcia uchwały o wydzieleniu środków na fundusz sołecki, przeslanie uchwały,
zaproszenie od zarządu OSP w Joance dla radnych na uroczystość 55-lecia powstania OSP
oraz nadanie sztandaru,
Punkt   7  - Interpelacje 
radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, że w drodze z kamienia w m. Niemiecka Wieś



w kierunku Antonina powstały dziury i jest potrzeba ich zasypania,
radny Pan Paweł Domagała – zwrócił się o spowodowanie lepszego wykaszania poboczy dróg
na skrzyżowaniach, tam pobocza są szersze,
  radna Pani Danuta Świątek – stwierdziła, że minęło już pół roku i nie widać postępu prac
związanych z modernizacja oświetlenia drogowego, zapytała o postępy prac,
Zastępca  Wójta  pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  prace  opóźniają  się,
dokumentacja związana z modernizacją oświetlenia jest uzgadniana,
Punkt 8 -    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej biblioteki Publicznej   za 2014 r. 

Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch   omówiła  projekty  uchwał  w  powyższej
sprawie,  zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.
      Wobec  braku    uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowania  projekty
przedmiotowych  uchwał,  w  wyniku  których   Rada  jednogłośnie  podjęła:   Uchwałę  Nr
VIII/44/2015 oraz  Uchwałę Nr VIII/45/2015   (głosowało 15 radnych).
Punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego
Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2014 r. 
          Wójt Gminy Pan Marek Albrecht  przedstawił oraz omówił  roczne sprawozdanie
finansowe  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy  Szczytniki  za  2014  rok.
Dodatkowo  podsumował  miniony  rok  budżetowy  (realizację  dochodów,  wydatków,
zaplanowanych  zadań  inwestycyjnych,  zaciągniętych  oraz  spłaconych  kredytów i  pożyczek,
kwotę długu.) Przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie   oraz  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 VIII/46/ 2015
(głosowało 15 radnych).
Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
          Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak  stwierdził, że w ustawowym
terminie  Radni otrzymali  materiały -  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,  sprawozdanie finansowe, oraz
sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji: Gminnego
Ośrodka Kultury w Szczytnikach,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach   za 2014 r.
Następnie poinformował, że  Komisja Rewizyjna   na czterech posiedzeniach w dniach 12-15
maja  br.  rozpatrywała  oraz  dokonała  analizy  i  oceny  wykonania  budżetu  za  2014  r.  ,na
podstawie  sprawozdań  finansowych,  sprawozdań  budżetowych  ,  informacji  o  stanie  mienia
komunalnego,  oraz  przedstawionych  objaśnień   i  sformułowała   wniosek  o  udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2014 r. Powyższy wniosek
został  pismem nr  RG-0002.5.2015  z  dnia  15  maja  2015  r.  przesłany  do  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  do  zaopiniowania.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zapoznał  radnych
z Uchwałą Nr SO – 0954/54/2/Ka/2015  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii   o przedłożonym przez Wójta Gminy
Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. wraz  z informacją o stanie
mienia komunalnego Gminy Szczytniki. Zwrócił się do Rady o podjęcie dyskusji w sprawie
powyższych  sprawozdań   z  wykonania  budżetu  gminy za  2014 r.  –  otworzył  dyskusje  nad
sprawozdaniami:  sprawozdaniem  finansowym  i  nad  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu
Gminy Szczytniki za 2014 rok. 
- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że dochody Gminy z tytułu subwencji zmniejszyły się,
zapytał co na to miało wpływ,
Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  z  tytułu  udział  Gminy  w
podatku dochodowym mieszkańców nastąpił wzrost dochodów i to bezpośrednio wpłynęło na
zmniejszenie subwencji,
radny Pan Paweł Domagała – zapytał jak jest prowadzona egzekucja zaległości,
Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował,  że z upoważnienia Wójta  jako
organu podatkowego,  pracownicy Urzędu Gminy po upływie terminu płatności podatków czy
opłat, działając na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu  egzekucyjnym  w administracji
oraz ustawy Ordynacja podatkowa i podejmują czynności egzekucyjne, zaznaczył, iż zaległości
podatkowe spadają, natomiast zdecydowanie rośnie zaległość w zaliczce alimentacyjnej z tytułu



niepłaconych alimentów stąd łączny przyrost zaległości.
          Wobec braku dalszych  uwag Przewodniczący Rady   zapoznał  Radę z treścią wniosku
Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium.  Poinformował  Radę,  że  Komisja  Rewizyjna
dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2014 r.  Odczytał Uchwałę Nr
1/2015    Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Szczytniki  z  dnia  15  maja  2015   r.  w sprawie
wniosku  Komisji  o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2014 r.  Następnie Przewodniczący
Rady  zapoznał  radnych  z  treścią  Uchwały  Nr  SO-0955/23/2/Ka/2015  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej  z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie opinii  o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki za
2014 rok.

Następnie  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Danuta  Świątek  odniosła  się  do
treści  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  w  sprawie  opinii  o  wniosku.
Stwierdziła,  że  tok  postępowania  i  analiza  przedstawionych  sprawozdań  oraz  formułowanie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  był taki sam jak w latach poprzednich,
jednak Skład Orzekający RIO stwierdził, że wniosek jest uzasadniony nienależycie; mało jest
elementów ocenionych oraz konkretnych wniosków. 
        W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag
w powyższej sprawie.
       Wobec braku  uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Szczytniki  o  udzielenie  Wójtowi  Gminy
absolutorium za 2014 r.,  w wyniku,  którego w głosowaniu jawnym  Rada Gminy  przyjęła
wniosek  podejmując  jednogłośnie  Uchwalę  Nr  VIII/47/2015   udzielając  Wójtowi  Gminy
absolutorium. (głosowało 15 radnych).
 Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  podziękował  Radzie  Gminy  za  udzielenie  absolutorium,
stwierdził, że  wyrazy podziękowania kieruje do swoich pracowników, którzy realizując wraz
z nim ten budżet włożyli wiele wysiłku w jego poprawne wykonanie,
 radna Pani Danuta Świątek – zgłosiła wniosek o przyznanie Wójtowi nagrody w wysokości
2500 zł, zwróciła się do Rady o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku, zgłaszanie ewentualnych
uwag i propozycji, 
          Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
przyznania Wójtowi nagrody w wysokości 2500 zł. W wyniku głosowania jawnego Rada Gminy
większością głosów opowiedziała się za przyjęciem wniosku w sprawie przyznania Wójtowi
nagrody w wysokości 2500 zł. (głosowało 15 radnych, za – 14, wstrzymało się – 1).
Punkt  11  -  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
VIII/48/2015 (głosowało 15 radnych),
Punkt 12 – 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. 
-  Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Bloch  –  zapoznała  Rade   z  treścią  pisma  Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-1.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia
planu dotacji celowych na rok 2015 w dziale 801 o kwotę 61341,88 zł na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu,

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/49/2015 (głosowało
15 radnych),
Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały w powyższej
sprawie, poinformował, że Gmina ma przyznaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, obecnie ( w momencie składania
wniosku do NFOŚ nie było możliwości uzyskania pożyczki w WFOŚ) korzystniejsze warunki
są jednak przy pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,  dlatego propozycja



zamiany, 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 VIII/50/2015 (głosowało
15 radnych),
Punkt  14  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu  udzielania  pomocy
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy
Szczytniki”.

Przewodniczący  Rady stwierdził,  ze  radni  w  materiałach  na  sesje  otrzymali  projekt
uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji,
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał kogo dotyczy ta uchwała,
-  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  Pani  Danuta  Kupaj  –
poinformowała, że uchwała dotyczy uczniów mieszkańców naszej gminy,

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr VIII/51/2015 (głosowało
15 radnych),
Punkt 15 - Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej”.

Przewodniczący  Rady stwierdził,  ze  radni  w materiałach  na  sesje  otrzymali  „Oceną
zasobów pomocy społecznej” i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji,
- radny pan Piotr Zimny – zapytał, czy pełnoletni absolwenci szkół nie posiadający dochodów
mogą korzystać z pomocy społecznej,
-  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  Pani  Danuta  Kupaj  –
poinformowała,  że  pełnoletni  absolwenci  szkół  nie  posiadający dochodów mogą  korzystać  z
pomocy społecznej pod warunkiem, że prowadza oddzielne gospodarstwo domowe,
Punkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Przewodniczący Rady   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 większością głosów   podjęła  Uchwałę Nr
VIII/52/2015 (głosowało 15 radnych, za -14, wstrzymało się 1),
Punkt  17  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości
gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości.

Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały w powyższej
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji,  nabywana nieruchomość to część drogi
Radliczyce – Trzęsów .

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr
VIII/53/2015 (głosowało 15 radnych),
Punkt – 18 - Odpowiedzi na interpelacje.
- udzielono w p. 7.
Punkt 19 -    Zapytania, wolne wnioski.
 radny  Pan  Maciej  Ziółkowski  –  zapytał  czy  w  przyszłości  planuje  się  jeszcze  budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków,
 Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że po zakończeniu tego projektu
jeżeli będą chętni i pojawi się nowy projekt z możliwością dofinansowania z zewnątrz Gmina
przystąpi do takiego projektu,
 Radny Pan Andrzej Kupaj – zwrócił się aby podczas planowania naprawy już istniejących
dróg asfaltowych zwracać uwagę na drogi najdawniej budowane, przykładem takiej drogi jest
droga w m. Korzekwin,
 Radny Pan Kazimierz Bączyk – poinformował, że w m. Joanka 500 m drogi jest w fatalnym
stanie, wymaga naprawy, nadal zastanawia go kosztorys na budowę drogi w m. Niemiecka Wieś
jest za drogo 700 tys. za 700 m, tyle co „za schetynówkę”,
 Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, iż kosztorys na drogę Niemiecka
Wieś – Iwanowice faktycznie jest tak wysoki jak na drogi w ramach tzw. „schetynówek”, ale
wynika to z zakresu prac tj. dwie masy asfaltowe- wyrównawcza i ścieralna, poszerzenie do 5m,
chodnik , odprowadzenie wody z jezdni w formie studzienek przy chodniku, utwardzenie rowu



płytami skarpowymi – stąd taki kosztorys, niestety nie stać nas na realizację tego zadania w
takim zakresie – budżet jest zdecydowania niższy;
 Radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że niepokojące jest, że podczas opracowywania
planu naprawy dróg odrzuca się zaplanowane przez rade do wykonania drogi w tej kadencji,
stwierdził,  że  jeżeli  tego  wymagają  różne  okoliczności  to  można  robić  przesunięcia  ale
w ramach przyzwoitości i z rozsądkiem,
 Z-ca Wójta poinformował, iż w przypadku realizacji tzw. „schetynówek” przez powiat przy
współudziale  gminy  w  wysokości  min  25%  wartości  zadania,  będzie  trzeba  ograniczyć
realizację innych zadań na kwotę ok. od 1 do 1,5 miliona złotych, dlatego wydaje się zasadne i
w ramach przyzwoitości by miejscowości objęte programem „schetynówki” ograniczyły zakres
planowanych do przebudowy dróg gminnych;  następnie  przedstawił  do zaopiniowania plan
przebudowy dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zwrócił się do
Rady  o  zaopiniowanie  dwóch  pierwszych  pozycji  w  celu  przygotowania  dokumentacji
projektowej, ponieważ przekazywane są informacje, iż nabory na dofinansowanie pojawią się
jeszcze w tym roku i dlatego należy się do tego przygotować; 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zwrócił  się do Rady o zaopiniowanie w/w
wniosku  w  formie  głosowania,  w  głosowaniu  jawnym  Rada  jednogłośnie  pozytywnie
zaopiniowała zgłoszony wniosek.
- radny pan Paweł Domagała – zaproponował, aby na dożynki zrobić jeden duży wspólny stół z
poczęstunkiem, jeden stół łączy a nie dzieli, na dożynkach powinny być promowane gminne
zespoły artystyczne,

Punkt 20 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 12.30 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


