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P R O T O K Ó Ł  Nr  XLVI/ 2021 

  sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 25 kwietnia 2022 roku 

w sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Szczytnikach 

 

 W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Gminy 

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

Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Gminy Pan Mirosław Kowalski.\ 

Nieobecny radny Pan Tomasz Leszka. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

4. Interpelacje.  
5. Rozpatrzenie projektu uchwały, głosowanie, podjęcie uchwały: w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy Szczytniki do realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie sesji. 

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 12.40 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. 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.  

 
Punkt 3 - 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 Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie udzielania pomocy uchodźcom z 
Ukrainy – Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
- podziękowanie od władz Starostwa Powiatowego w Kaliszu za udział w akcji sadzenia 
dębów z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji RP - Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
- pismo mieszkańców sołectwa Pośrednik w sprawie niewydzielania pomieszczeń 
mieszkalnych w budynku po szkole w Pośredniku - Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
- pismo Stowarzyszenia gmin i Powiatów Wielkopolski informujące o zjeździe członkowskim 
- Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
 
Punkt 4  - Interpelacje.  
 Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym i na sesje nie 
wpłynęły interpelacje . 
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Punkt 5- Rozpatrzenie projektu uchwały, głosowanie, podjęcie uchwały: w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy Szczytniki do realizacji zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

           Skarbnik Gminy Pan Małgorzata Bloch  omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie, poinformowała, że podjęcie proponowanej uchwały spowoduje, że Wójt będzie mógł 

wprowadzać otrzymane środki do budżetu zarządzeniem i na bieżąco realizować zadania. 

   Przewodniczący Rady 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 XLVI 241 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

Punkt 6 – Odpowiedzi na interpelacje. 
- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  
 
Punkt 7 - Zapytania, wolne wnioski. 

- radna Pani Danuta Świątek – zapytała, czy jest coś wiadomo w sprawie pomocy finansowej 

do zakupu komputerów dla dzieci z miejscowości po PGR-owskich, 

- Sekretarz gminy Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że jak będą  środki finansowe to 

będą wypłacane, 

 

Punkt 8   – Zakończenie sesji. 

         W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady  o godz. 13.06  zamknął sesje.  

 

 

Protokołował: 

 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu 19 maja  2022 r. 

 


