
PROJEKT
P R O T O K Ó Ł    Nr  IX/ 2015
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 
 odbytej w dniu 31 lipca 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,
Wicestarosta  Kaliski  Pan  Jan  Kłysz,  radny  do  Rady  Powiatu  Kaliskiego  Członek  Zarządu
Powiatu Pan Benedykt Owczarek, mieszkańcy m. Iwanowice.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3.  Wystąpienie  Wicestarosty  Kaliskiego w sprawie  nawiązania  współpracy pomiędzy Gminą
Szczytniki a Powiatem Kaliskim w zakresie przebudowy dróg.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych
oraz przynależnych do nich lokali użytkowych.
5. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
6. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
8. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
9. Interpelacje. 
10. Informacja w sprawie zgłoszonych kandydatów na ławników.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego 
       Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

12. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Szczytniki na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie  „Programu polityki zdrowotnej dot. szczepień  profilaktycznych
przeciwko  zakażeniom  pneumokokowym  wśród  dzieci  zamieszkałych  na  terenie  Gminy
Szczytniki na lata 2015-2016”
14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
16.Odpowiedzi na interpelacje.
17.Zapytania, wolne wnioski.
18.Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.9.\00  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan

Bogdan  Augustyniak, powitał przybyłych na sesję Wicestarostę Kaliskiego Pana Jana Kłysza,
radnego do Rady Powiatu Kaliskiego Członka Zarządu Powiatu Pana Benedykta  Owczarka,
mieszkańców m.  Iwanowice,   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 zmianę porządku obrad i zaproponował po  p. 2

dodać  p.  3  w  brzmieniu  „Wystąpienie  Wicestarosty  Kaliskiego  w  sprawie  nawiązania
współpracy pomiędzy Gminą Szczytniki a Powiatem Kaliskim w zakresie przebudowy dróg”
i po p. 13 dodać następny     w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej” pozostałe oznaczyć kolejno, zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków
w sprawie porządku obrad.
- radny Pan Piotr Zimny – zgłosił wniosek o rozpatrzenie p. 12 -  Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych oraz przynależnych do nich lokali
użytkowych po wystąpieniu Pana Wicestarosty, pozostałe oznaczyć kolejno,

Wobec braku dalszych  uwag w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie wnioski w sprawie zmiany i  poszerzenia porządku obrad, w wyniku



którego Rada  jednogłośnie  wnioski przyjęła (głosowało 15 radnych). Przewodniczący Rady
poinformował, że sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego  w brzmieniu  jak wyżej.

Punkt 3 – Wystąpienie Wicestarosty Kaliskiego w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy
Gminą Szczytniki a Powiatem Kaliskim w zakresie przebudowy dróg.
Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych na sesje Wicestarostę Kaliskiego Pana Jana
Kłysza oraz radnego do Rady Powiatu Kaliskiego – Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego Pana
Benedykta Owczarka.
-  Wicestarosta  Kaliski  Pan  Jan  Kłysz  –  podziękował  za  umożliwienie  mu  wzięcia  udziału
w sesji Rady Gminy,  poinformował,  ze celem jego przybycia jest rozpatrzenie przez władze
gminy propozycji nawiązania współpracy z Powiatem Kaliskim w sprawie przebudowy dróg,
zaproponował rozpatrzenie sprawy zmiany kategorii dróg powiatowych Krowica Zawodnia do
granicy Powiatu, Cieszyków – Szczytniki  na drogi gminne celem przejęcia ich przez Gminę
Szczytniki a następnie złożenie przez Gminę wniosku do  programu tzw. „schetynówek” gdzie
dofinansowanie wynosi 50% z udziałem w projekcie starostwa na dotychczasowych warunkach
tj. 30% i Gminy 20%,
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, ze opowiada się za przejęciem tych dróg przez
Gminę, ponieważ Powiat nie ma zamiaru realizować żadnego projektu na terenie Gminy w 2016
ale tylko na czas określony, po realizacji zadania i okresu trwałości projektu drogi muszą się
stać ponownie drogami powiatowymi, tak jak to miało miejsce w przypadku drogi Iwanowice –
Zajączki Bankowe; 
- radny Pan Paweł Domagała – zapytał, w czyjej gestii będzie utrzymanie tych przejętych dróg,
w tym zimowe , stwierdził, że drogi powiatowe na terenie Gminy Szczytniki są w bardzo złym
stanie  i  wymagają  przebudowy,  w ostatnich  latach  powiat  inwestował   w przebudowę dróg
w innych gminach a Gmina Szczytniki jest na samym końcu, przypomniał, że na poprzednim
spotkaniu  Starosta  p.  Nosal  obiecywał,  iż  droga Marchwacz –  Staw jako pierwsza  zostanie
zgłoszona do programu a teraz plany się zmieniły,  są wytypowane, i zgłaszane przez Powiat
inne drogi oczywiście poza Gminą Szczytniki;
- Wicestarosta Kaliski Pan Jan Kłysz – odpowiedział, że utrzymanie drogi należy zawsze do jej
zarządcy,  dotyczy  to  również  zimowego  utrzymania,  naprawy,  poinformował,  ze  Powiat
inwestował w przebudowę dróg powiatowych na terenie tych gmin, które nawiązały współprace
w sprawie ich przebudowy, poinformował, także, że nastąpi przebudowa przejazdu kolejowego
na drodze powiatowej w m. Radliczyce, co do natomiast ponownego przekwalifikowania drogi
nie może udzielić  żadnej  gwarancji,  iż drogi te  już przez następną Radę zostaną ponownie
przyjęte do dróg powiatowych, co do obietnic starosty podkreślił, iż nie czuje się upoważniony
do  odpowiedzi  na  obietnice  p.  Starosty,  poinformował,  iż  obecnie  taka  forma  daje  jedyną
możliwość na pozyskanie dofinansowania w 2016;  
-  Wójt  Pan Marek Albrecht  podkreślił,  iż  Gmina Szczytniki  też  występowała  o współpracę
w sprawie przebudowy dróg powiatowych wielokrotnie ale nie zostało to uwzględnione;  
Radny pan Piotr Zimny – zapytał, czy Starostwo planuje dalszą przebudowę drogi powiatowej
Iwanowice – Zajączki Bankowe, przypomniał, że Starosta również na tą drogę w poprzedniej
kadencji obiecał 300 tys. zł. i z obietnicy się nie wywiązał; 
- Wicestarosta Kaliski Pan Jan Kłysz – odpowiedział, że w 2016 r. być może jakiś mały odcinek
tej drogi uda się pokryć asfaltem,
- radny Pan Roman Siciarek – zwrócił się  do Pana starosty o spowodowanie naprawy dziur
w drodze powiatowej na odcinku Iwanowice – Sobiesęki Drugie do końca asfaltu,
-  Wicestarosta  Kaliski  Pan  Jan  Kłysz  –  odpowiedział,  że  sprawa  naprawy dziur  w  drodze
powiatowej  na  odcinku  Iwanowice  –  Sobiesęki  Drugie  do  końca  asfaltu  jest  zgłoszona  do
Zarządu Dróg Powiatowych, w najbliższym czasie rozpocznie się naprawa dziur,
-  radny Pan Piotr  Szczepaniak  – zwrócił  się  do pana  Starosty o spowodowanie  załatwienia
sprawy odwodnienia drogi w m. Kuczewola, które ciągnie się już od ponad czterech lat, 
-  radny Pan . Tadeusz Buchwald zapytał o chodniki przy drogach powiatowych czy w tym roku
będzie kontynuacja tego zadania, bo już jest dosyć późno; 
- radny do rady powiatu  Pan Benedykt. Owczarek poinformował, iż nie jest zasadna budowa
chodników, ponieważ zarastają chwastami i nie ma kto o nie dbać, 



- Wicestarosta Pan Jan Kłysz -  potwierdził, iż powiat zastanawia się nad kontynuacją projektu
ponieważ chce jak najlepiej przygotować do nowych naborów na drogi i ogranicza koszty ale
decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły; 

Wobec braku dalszych uwag w sprawie przebudowy dróg Przewodniczący Rady zwrócił
się  do  Rady  o  zaopiniowanie  propozycji  nawiązania  współpracy  z  Powiatem  Kaliskim
w zakresie  przebudowy dróg  powiatowych  Krowica  Zawodnia  do  granicy  powiatu  oraz  na
odcinku  Cieszyków-Szczytniki  –  przekwalifikowania  ich  na  drogi  powiatowe,  przejecie  ich
przez Gminę na czas określony i złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie z programu
tzw.  „schetynówek”  na  rok  2016.  Rada  Gminy  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie
opowiedziała się za nawiązaniem współpracy z Powiatem (głosowało 15 radnych),
Wicestarosta  pan  Jan  Kłysz  podziękował  za  umożliwienie  mu  wzięcia  udziału  w  sesji,
a Przewodniczący Rady i Wójt podziękowali gościom za przybycie na sesje.

Punkt  4  -    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  na  własność  lokali
mieszkalnych oraz przynależnych do nich lokali użytkowych.

Przewodniczący  Rady  Pan  Bogdan  Augustyniak  poinformował,  że  w  związku
z przybyciem na  sesję  mieszkańców Iwanowic  udzieli  kolejno głosu  w powyższej  sprawie:
radnemu Panu Piotrowi Zimnemu, przedstawicielowi najemców, sołtysowi sołectwa Iwanowice,
przedstawicielowi mieszkańców m. Iwanowice.
- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że budynek w m. Górki został wybudowany na terenie

wspólnoty  gruntowej  m.  Iwanowice  przez  myśliwych  z  zamysłem  zlokalizowania  tam
restauracji, następnie doszło do zmiany przeznaczenia tego obiektu i został on przeznaczony
na  cele   mieszkalne  dla  nauczycieli  jako  „dom  nauczyciela”,  obecnie  planuje  się
przeznaczyć ten obiekt do sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych, mieszkańcy Iwanowic
sprzeciwiają  się  tej  sprzedaży,  bo najemcy mają  wybudowane własne domy mieszkalne,
w 2009 r. ponad 200 osób mieszkańców Iwanowic na piśmie sprzeciwiło się sprzedaży tych
mieszkań,  uchwała  Rady  Gminy  została  zaskarżona  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w Poznaniu i została uchylona, zwrócił się do Rady o niepodejmowanie
uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  na własność lokali  mieszkalnych  oraz
przynależnych do nich lokali użytkowych,

- radna Danuta Swiątek dodała, że budynek był budowany także z funduszu pracowniczego
Stacji Hodowli Roślin w Marchwaczu;  

- sołtys Sołectwa Iwanowice Pan Zbigniew Paszkowski – poinformował, że od 10 lat trwa
sprawa sprzedaży lokali mieszkalnych w „domach nauczyciela” w m. Górki i m. Iwanowice,
ze  strony  mieszkańców  Iwanowic  nie  ma  społecznego  przyzwolenia  na  tę  wyprzedaż,
mieszkania nadal powinny służyć nauczycielom, obecni najemcy wiele lat temu otrzymali
szansę  na  życie  –  wynajęto  im  mieszkania,  wybudowali  swoje  domy;  powinni  opuścić
wynajmowane  lokale  mieszkanie,  dać  szansę  kolejnemu  młodemu  pokoleniu  mieszkania
w oddzielnym mieszkaniu,

- najemca  lokalu  mieszkalnego  z  budynku  przy  ul.  Zamkowej  w  Iwanowicach  –
poinformowała,  że  po  przepracowaniu  ponad  40  lat  w  Iwanowicach  jest  nauczycielem
emerytowanym, już w 1999 r. została poinformowana, że jako najemca w przyszłości będzie
mogła  skorzystać  z  pierwszeństwa  zakupu  wynajmowanego  lokalu  mieszkalnego  bo
budynek jest planowany do sprzedaży, swoje życie związała z m. Iwanowice i zamierza tu
mieszkać do końca życia, nie ma własnego domu ani innego lokalu mieszkalnego, przez cały
czas zamieszkiwania dbała o wynajmowane mieszkanie, wykonywała remonty i naprawy,
niezdrowa i zła  atmosfera jaka powstała w związku ze sprawą sprzedaży wynajmowanych
mieszkań powoduje że ona czuje się bardzo źle, po 40 latach pobytu czuje się jako obca
i  niepotrzebna w tym społeczeństwie,  czuje się  jako „poza społeczeństwem”,  a  wszyscy
czekają na jej śmierć; 

- przedstawicielka mieszkańców Iwanowic Pani Danuta Knop – poinformowała, że większość
mieszkańców Iwanowic popiera stanowisko radnego i sołtysa w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych  tzn.  wypowiada  się  przeciw  wyprzedaży,  najemcy  mogą  nadal  mieszkać
w wynajmowanych mieszkaniach, stwierdziła, że m. Iwanowice od wielu lat  jest traktowana
po macoszemu przez władze Gminy, mieszkańcy nie mogą doczekać się naprawy zwykłych
chodników, w imieniu mieszkańców m. Iwanowice zwróciła się do Rady Gminy Szczytniki



o niepodejmowaniu uchwały w sprawie sprzedaży „domów nauczyciela” w m. Iwanowice
i Górki,

- najemca  lokalu  mieszkalnego  w m Górki  Pani  Jolanta  Malik  –  poinformowała,  że  jest
emerytowanym nauczycielem, po 33 latach pracy i nabyciu prawa do emerytury przeszła na
emeryturę,  sprawa wykupu wynajmowanych  lokali  mieszkalnych  trwa od wielu lat  – od
1997 r., Rada Gminy w 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
w  domach  nauczyciela  w  m.  Górki  i  Iwanowice,  uchwała  została  zaskarżona  do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i po rozpatrzeniu uchylona, ponieważ
zawierała  błąd  prawny  w  zapisie  ale  wolą  poprzedniej  Rady  była  sprzedaż  tych
nieruchomości, sprawa przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom została
obecnie ponownie nagłośniona, mówi się, że  najemcy to nauczyciele bez morale, ona jako
nauczyciel  po nabyciu prawa do emerytury przeszła na emeryturę dając miejsce młodym
nauczycielom,  a  zarzuca  się  jej  brak  morale,  jako  najemcy  byliśmy  przesłuchiwani  po
donosie  na policję  w sprawie korzystania  z  bezzwrotnych  pożyczek na budowę domów,
policja  nie  dopatrzyła  się  nieprawidłowości  i  sprawę  umorzyła,  w  ten  sposób  byliśmy
szykanowani i trwa to aż do dziś, Rada Gminy minionej kadencji na sesji podjęła uchwałę
obniżającą wysokość bonifikaty przysługującej przy wykupie lokali mieszkalnych co także
odbiera  jako  okoliczność  ich  krzywdzącą,   p.  Malik  następnie  zwróciła  się  do  Rady
o podjęcie przedmiotowej uchwały,

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  sprawa  sprzedaży  lokali
mieszkalnych w domach nauczyciela w m. Iwanowice i Górki najemcom była omawiana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy, zwrócił się do Przewodniczących Komisji o zapoznanie
Rady z wypracowanymi opiniami w powyższej sprawie.
- Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  poinformowała,  że

sprawa wyrażenia zgody na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych oraz przynależnych
do  nich  lokali  użytkowych  w  domach  nauczyciela  w  m.  Iwanowice  i  m.  Górki  była
przedmiotem obrad Komisji, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały,

- Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  ....  radny  Pan  Paweł  Domagała  poinformował,  że
sprawa wyrażenia zgody na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych oraz przynależnych
do  nich  lokali  użytkowych  w  domach  nauczyciela  w  m.  Iwanowice  i  m.  Górki  była
przedmiotem obrad Komisji, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Komisja
większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, (głosowało 6
radnych, za – 3, przeciw – 1, wstrzymało się 2)

- Przewodniczący Komisji Zdrowia .... radny Pan Wiesław Wróbel poinformował, że sprawa
wyrażenia zgody na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych oraz przynależnych do nich
lokali użytkowych w domach nauczyciela w m. Iwanowice i m. Górki była przedmiotem
obrad Komisji, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Komisja większością
głosów pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, (głosowało 6 radnych, za
– 4, przeciw – 1, wstrzymało się - 1)

- Radny Pan Piotr Zimny – zapytał jakie jest stanowisko Pana Wójta w sprawie sprzedaży
lokali mieszkalnych,

- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że najemcy po raz kolejny wystąpili do niego
z  wnioskiem  o  umożliwienie  im  wykupu  wynajmowanych  lokali  mieszkalnych,
poinformował także, iż jest w posiadaniu pisma poprzedniego Wójta, który wprost pisał, iż
powyższe  mieszkania  są  przeznaczone  do  sprzedaży,  jednocześnie  zaznaczył,  iż
w odpowiedzi na powyższe wnioski był zmuszony do przygotowania i przedłożenia Radzie
projektu  uchwały  w powyższej  sprawie,  co  niniejszym uczynił,  do decyzji  Rady należy
podjęcie lub odrzucenie Uchwały,  

- mieszkaniec Iwanowic Pan Bogdan Skweres – stwierdził, że  najemcy lokali mieszkalnych
w m. Górki mają wybudowane własne domy mieszkalne i czy w związku z tym przysługuje
im  pierwszeństwo  w  zakupie,  czy  nie  powinny  być  z  nimi  rozwiązane  umowy  najmu
mieszkań,

- radca prawny Pani Maria Kołakowska-Marciniak – stwierdziła, że zgodnie z prawem jeżeli
najemca w tej samej miejscowości  ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe to teoretycznie
istnieje możliwość wystąpienia do sądu o rozwiązanie umowy najmu, postępowanie takie
jest jednak trudne do przeprowadzenia; 



- radny Pan Maciej Ziółkowski – zwrócił  się do Rady o podjęcie przedmiotowej uchwały,
podkreślił,  iż 90% lokali  mieszkalnych w przeszłości  zostało sprzedanych ich najemcom
i dziś najemcy jako właściciele dbają o swoje obiekty, bez żadnych dodatkowych kosztów
dla Gminy. 

      Wobec braku dalszych uwag w powyższej sprawie  Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie  projekt  przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  większością  głosów
podjęła Uchwałę Nr IX/54/2015 (głosowało 15 radnych, za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się
3).

Punkt 5 - 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.
 radna Pani  Danuta Świątek – zwróciła  się o wykreślenie  zapisu w p.  5 „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”,

      Wobec braku dalszych  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 wraz ze zgłoszoną poprawką.

Punkt 6 - 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 7 - Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyj-
nym.
  Radna  Pani  Danuta  Świątek  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  –  poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń Komisji,
-  radny  Pan  Paweł  Domagała  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  ,,,–  poinformował,  że
w dniu 2 lipca odbyło się posiedzenie komisji, przedmiotem obrad była sprawa zapoznania
się  z  informacjami  na  temat  bezpieczeństwa  i  porządku  na  terenie  Gminy  –  sprawę
zreferował  Komendant  Komisariatu  policji  w  Koźminku  podinsp.  Witold  Goździelewski,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach omówił sprawę organizacji dożynek,
- radny pan Wiesław Wróbel Przewodniczący komisji Zdrowia…. poinformował, że odbyły
się dwa posiedzenia Komisji w dniu 30  czerwca i 10 lipca, w posiedzeniu wziął udział lek.
med. Pan Marek Sobański i omówił sprawę funkcjonowania Ośrodków zdrowia na terenie
Gminy tj. przychodni w m. Iwanowice i m. Staw, poruszono sprawę działania w przyszłości,
potrzebę zatrudnienia ginekologa i pediatry, programów zdrowotnych dla ludzi z grupy 50+,
na drugim posiedzeniu  omówiono  sprawę arkuszy organizacyjnych  szkół,  dowozu dzieci,
wyników egzaminów  – sprawę referowała Dyrektor Biura Obsługi Szkół Pani Małgorzata
Wielowska.

Punkt 8  - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęła

następująca korespondencja: 
  podziękowanie od Zespołu Szkół w Stawie za przyjacielskie spojrzenie na sprawy szkoły,
owocna współprace, dobre rady,
  pismo  nr  KN-04141.1.286.2015.22  Wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia  17  lipca  br.
zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności
Uchwały  Nr  VIII/51/2015  Rady  Gminy  Szczytniki  z  dnia  29  czerwca  2015  r.  w  sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom,
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu nr WA.0903.186/3/2015 z dnia 24 lipca
br.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały nr VIII/50/2015 rady



gminy Szczytni9ki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
– pismo Wielkopolskiej izby Rolniczej Biura Powiatu Kaliskiego nr WIR.KAL.456/2015 z dnia
1 lipca br. W sprawie zapraszania delegatów na sesje i posiedzenia Komisji,

Punkt   9  - Interpelacje 
-  radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  stwierdził,  ze  radca  prawny  powinien  bardziej  zająć  się
projektami  uchwał  na  etapie  ich  parafowania,  będzie  mniej  rozstrzygnięć  nadzorczych
Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał,
- radca prawny Pani Maria Marciniak – stwierdziła, że wiele czasu poświęca na sprawdzanie
projektów  uchwał,  są  różne  i  sprzeczne  orzecznictwa  sadów  administracyjnych,  są  różne
interpretacje tych samych spraw przez organy nadzoru,
- radny Pan Piotr Zimny – zapytał na jakim etapie jest sprawa regulacji stanu prawnego działki
pod Ośrodkiem Zdrowia w Iwanowicach,
-  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  postępowanie  w  sprawie
uregulowania stanu prawnego działki pod OZ w Iwanowicach jest w toku, od 2 lat toczy się
sprawa w sądzie  o  ustalenie  drogi  koniecznej,  która  wstrzymuje  inne  postępowania  na  tym
gruncie;
Punkt 10 - Informacja w sprawie zgłoszonych kandydatów na ławników.

Inspektor  Urzędu  Gminy  Pan  Mirosław Kowalski  poinformował  rade,  że  przed  sesja
odbyło  się  posiedzenie  Zespołu  ds.  zespołu  do przedstawienia  Radzie  opinii   o  zgłoszonych
kandydatach  na  ławników,  wpłynęło  jedno  zgłoszenie  kandydata  na  ławnika,  zgłoszenia
dokonała grupa obywateli,  zgłoszenie jest kompletne, kandydat spełnia wymagania ustawowe,
zespół  wnioskuje  do  Rady  o  upoważnienie  Przewodniczącego  Rady  do  wystąpienie  do
komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu o wydanie informacji nt. kandydata na ławnika,
przedstawił  Radzie  projekt  stanowiska  Rady  w  tej  sprawie,  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag
i propozycji.

Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt stanowiska
Rady, w wyniku, którego Rada jednogłośnie  zajęła stanowisko w powyższej sprawie (głosowało
15 radnych).
        Z przyczyn osobistych za zgodą Przewodniczącego Rady obrady opuścił radny Pan Andrzej
Kupaj.  Przewodniczący  rady  poinformował,  że  w  sesji  bierze  udział  14  radnych,  dalej  jest
zapewnione  quvorum   wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz  podejmowanych
uchwał. 

 Punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
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/55/2015 (głosowało 14 radnych),

Punkt  12  -  Podjęcie    uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości
stanowiących  własność  Gminy  Szczytniki  na  nieruchomości  stanowiące  własność  osoby
fizycznej. 

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/56/2015 (głosowało 14 radnych),

Punkt  13  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie     „Programu  polityki  zdrowotnej  dot.  szczepień
profilaktycznych  przeciwko  zakażeniom  pneumokokowym  wśród  dzieci  zamieszkałych  na
terenie Gminy Szczytniki na lata 2015-2016”
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie,
zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji.  Podkreślił  iż  jest  to  pierwszy  program
profilaktyczny realizowany przez Gminę.  



Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr
VIII/57/2015 (głosowało 14 radnych).

Punkt  14  -  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/58/2015 (głosowało 14 radnych).

Punkt 15 – 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
IX/59//2015 (głosowało 14 radnych).

Punkt – 16 - Odpowiedzi na interpelacje.
- udzielono w p. 9.

Punkt 17 -    Zapytania, wolne wnioski.
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował,  że zgłoszony i  przyjęty przez
Radę  Gminy  wniosek  o  przyznanie  Wójtowi  nagrody  pieniężnej  w wysokości  2500  zł  jest
bezprzedmiotowy, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójtowi nie przysługuje nagroda,
więc jej nie otrzyma,
- radca  prawny  Pani  Maria  Kołakowska-Marciniak  –  poinformowała,  że  ustawa
o wynagradzaniu  pracowników samorządowych  ani przepisy wykonawcze do tej  ustawy nie
przewidują przyznawania nagród dla wójta,

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

o godz. 12.40 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


