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P R O T O K Ó Ł  Nr  XLV / 2021 

  sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 24 marca  2022 roku 

w sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Szczytnikach 

 

 W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek 

Albrecht,  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Gminy Pan Mirosław Kowalski. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie projektów protokołów  ostatnich  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. Rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:  

a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

b) w sprawie współdziałania z Powiatem Kaliskim w realizacji zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej w 2022 rok,  

c) w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu            

z przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego            

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

obszarze Powiatu Kaliskiego. 

d) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki,  

e) w sprawie zmian budżetowych, 

f) w sprawie zmiany WPF,  

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Omówienie sprawy składania przez radnych  oświadczeń majątkowych. 

11. Zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 10.20 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. Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii                  

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich 

rodzin sesja odbywa się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. Odstępuje się od 

podpisywania listy obecności,  głosowania jawne imienne, ze względu na brak możliwości 

działania urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych, będą się odbywały przez podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto    

i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji papierowej będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego 

powodu nie będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. 

 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie 

przedłożonego w materiałach na sesje porządku obrad. 

 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady   poinformował, że sesja będzie przebiegać 

wg porządku dziennego  w brzmieniu  jak wyżej.  
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Punkt 3 - Przyjęcie projektów protokołów  ostatnich  sesji. 

  Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag w sprawie 

przedłożonych    projektów protokołów  XLIII i XLIV sesji. 

  Wobec braku  uwag do przedłożonych  projektów protokołów Przewodniczący Rady 

poddał je pod głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 15 radnych) 

dokonała przyjęcia protokołów. 

 

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 o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 

          W dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady,            

w którym udział wzięły wszystkie komisje w pełnych składach. 

 
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 
   Przewodniczący Rady poinformował, ze w okresie międzysesyjnym wpłynęła/wyszła 
następująca korespondencja do i od Rady i zapoznał z jej treścią: 
- pismo w sprawie braku wjazdu na nieruchomość w m. Krowica Zawodnia – Rada przekazał 
wg właściwości do Wójta, 
- pismo Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach Naruszenia Dyscypliny Finansów 
Publicznych przy RIO w Poznaniu przekazujące odpis prawomocnego orzeczenia                    
o odstąpieniu od wymierzenia kary wobec Wójta Pana Marka Albrechta, Przewodniczący 
Rady zapoznał z treścią orzeczenia -  Rada przyjęła do wiadomości, 
- pismo mieszkańców m. Krzywda  w sprawie utwardzenia drogi nawierzchnią asfaltową oraz 
odpowiedź Wójta – Rada przyjęła do wiadomości, 
- petycja w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie uchwał Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie programów ochrony powietrze – wykreślenia zapisów dot. 
palenia drewnem i peletem w kotłach co, palenia drewnem w kominkach – Rada odłożyła 
rozpatrzenie sprawy na najbliższą sesje, zwróciła się do Wójta o opracowanie projektu 
stanowiska popierającego petycje, 
 
Punkt 7  - Interpelacje.  
 Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym i na sesje nie 
wpłynęły interpelacje . 

 

Punkt 8- Rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

           Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

   Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag         

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLV 235 / 2021 (głosowało 15 radnych), 

 

b) w sprawie współdziałania z Powiatem Kaliskim w realizacji zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej w 2022 rok,  

  Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

   Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na 
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wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag         

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLV / 236 / 2021 (głosowało 15 radnych), 

 

c) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z 

przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego  w 

zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

obszarze Powiatu Kaliskiego. 

  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

   Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag        

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLV / 237 / 2021 (głosowało 15 radnych), 

 

d) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 

rok środków stanowiących fundusz sołecki,  

  Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

   Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag         

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada większością głosów   

podjęła Uchwałę Nr XLV / 238 / 2021 (głosowało 15 radnych, za – 13, przeciw – 1 radny 

Pan Piotr Zimny, wstrzymało się 1 radny Pan Wiesław Wróbel), 

 

e) w sprawie zmian budżetowych, 

  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

   Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i 

wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLV / 239 / 2021 (głosowało 15 radnych), 

 

f)   w sprawie zmiany WPF, 

  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

   Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag         

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLV / 240 / 2021 (głosowało 15 radnych), 

 

Punkt 9  – Odpowiedzi na interpelacje. 
- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  
 
Punkt 10 - Omówienie sprawy składania przez radnych  oświadczeń majątkowych. 
    Przewodniczący Rady poinformował, że z dniem 30 kwietnia br. upływa termin 
składania oświadczeń majątkowych, radni w materiałach na sesje otrzymali druki, zwrócił się 
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o ich wypełnianie z uwzględnieniem uwag otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego 
oraz złożenie w terminie. 
 
Punkt 11 - Zapytania, wolne wnioski. 

- nie zgłoszono  

 

Punkt 12   – Zakończenie sesji. 

         W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady  o godz. 11.35  zamknął sesje.  

 

 

Protokołował: 

 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu   25 kwietnia 2022 r. 

 


