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P R O T O K Ó Ł  Nr  XLVII / 2021 

  sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 19 maja  2022 roku 

w sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Szczytnikach 

 

 W sesji udział wzięło 14 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. 

Nieobecna radna Pani Urszula Młynek. 

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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytniki, 

b) w sprawie zgłoszenia sołectwa Marchwacz do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2020+”, 

c) w sprawie zgłoszenia sołectwa Pośrednik do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2020+”, 

d) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marchwacz na lata 2022-2026, 

e) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Popów na lata 2022-2026, 

f) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pośrednik i Włodzimierz na lata 

2022-2026, 

g) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Radliczyce i Pieńki na lata 2022-

2026, 

h) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Staw na lata 2022-2026, 

i) w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Szczytniki, 

k) w sprawie zmian budżetowych, 

l) w sprawie zmiany WPF,  
9. Omówienie: sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach 

za 2021 rok,  sprawozdania za rok 2021 asystenta rodziny, oceny zasobów pomocy społecznej. 

10. Omówienie sprawy złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2021 rok. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Zapytania, wolne wnioski. 

13. 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 

14, zapewniając tym samym quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz 

podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego oraz  bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja odbywa się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. 

Poinformował, że głosowania jawne będą odbywały się za pomocą urządzenia 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, imienne 

wykazy głosowań radnych będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane  i 

utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz podlegają upublicznieniu w 

BIP Gminy Szczytniki.  

Sesja została poprzedzona odbyciem wspólnego posiedzenia Komisji Rady, na którym 

po omówieniu i odbyciu dyskusji nad projektami uchwał Komisje pozytywnie zaopiniowały 

przedłożone i planowane do procedowania na sesji projekty uchwał. 
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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 - Przyjęcie projektów protokołów  ostatnich  sesji. 

  Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag w sprawie 

przedłożonych    projektów protokołów  XLV i XLVI sesji. 

  Wobec braku  uwag do przedłożonych  projektów protokołów Przewodniczący Rady 

poddał je pod głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 14 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. 

 - Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji radna Pani Wioletta Barcerczyk – 

poinformowała, że w  dniu 25 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji, przedmiotem 

obrad było wypracowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycje 

oraz opracowanie projektu Stanowiska Rady w sprawie zwrócenia  się do Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego o usunięcie z Uchwał: Nr XXI / 391 / 20  Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego  z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu 

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, Nr XXI / 392 / 20  Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu ochrony 

powietrza dla strefy miasta Kalisz, Nr XXI / 393 / 20  Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu ochrony 

powietrza dla strefy aglomeracja poznańska   – wszelkich ograniczeń eksploatacji urządzeń 

spełniających wymogi ekoprojektu   i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła 

energii (drewno kawałkowe, pelet, brykiet drzewny), o zniesienie zakazów i ograniczeń 

eksploatacji kominków i pieców na drewno ( biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych 

ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu, 

 - w dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, w którym 

udział wzięły wszystkie komisje, 

 
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 
   Przewodniczący Rady poinformował, ze w okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła/wyszła  korespondencja do i od Rady. 
 
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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytniki, 

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

Uchwałę Nr XLVII 242 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

b) w sprawie zgłoszenia sołectwa Marchwacz do Programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2020+”, 

  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 XLVII / 243 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

c) w sprawie zgłoszenia sołectwa Pośrednik do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2020+”, 

  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 XLVII / 244 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

d) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marchwacz na lata 2022-

2027, 

  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 XLVII / 245 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

e) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Popów na lata 2022-2027, 

  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 XLVII / 246 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

f) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pośrednik i Włodzimirz na 

lata 2022-2027, 

  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 XLVII / 247 / 2022 (głosowało 14 radnych), 
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g) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Radliczyce i Pieńki na lata 

2022-2027, 

  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 XLVII / 248 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

h) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi  Staw na lata 2022-2027, 

  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 XLVII / 249 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

i) w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich, 

  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 XLVII / 250 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki, 

  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 XLVII / 251 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

k)  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 XLVII / 252 / 2021 (głosowało 15 radnych), 

 

l)   w sprawie zmiany WPF, 

  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  
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   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 XLVII / 253 / 2021 (głosowało 15 radnych), 
 
Punkt 9 - Omówienie: sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczytnikach za 2021 rok,  sprawozdania za rok 2021 asystenta rodziny, 
oceny zasobów pomocy społecznej. 
 
Punkt 10 - Omówienie sprawy składania przez radnych  oświadczeń majątkowych. 
    Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni w ustawowym terminie złożyli 
oświadczenia majątkowe, on swoje wysłał do Wojewody Wielkopolskiego 
 

Punkt 11 – Odpowiedzi na interpelacje. 
- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  
 
Punkt 12 - Zapytania, wolne wnioski. 

- radny Pan Dariusz Spychała – zapytał, czy planuje się zorganizowanie, odbycie jakiegoś 

spotkania w sprawie szybkiej kolei, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, ze na stronie internetowej Urzędu Gminy jest 

umieszczony projekt przebiegu trasy przez teren gminy, są 4 warianty, 

- Sekretarz gminy pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że konsultacje w sprawie 

szybkiej kolei rozpoczną się dopiero po wybraniu jednego z 4 proponowanych wariantów, 

- radny Pan Wiesław Wróbel – zapytał czy i kiedy odbędzie się spotkanie w sprawie 

modernizacji drogi krajowej nr 12, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział, że spotkanie odbędzie się w dniu 25 maja br. w 

Sali posiedzeń Urzędu Gminy, 

 

Punkt 13   – Zakończenie sesji. 

         W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady  o godz. 10.41  zamknął sesje.  

 

 

Protokołował: 

 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu    23 czerwca  2022 r. 

 


