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P R O T O K Ó Ł  Nr  XLII / 2021 

  sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 30 grudnia  2021 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 Pan Mirosław Kowalski.  

Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Paweł Domagała 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 

4. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

5. Interpelacje.  

6. Rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Szczytniki”, 

b) w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Marchwacz” 

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Szczytniki na lata 2022 – 2025, 

d) w sprawie zgłoszenia sołectwa Krowica Zawodnia do Programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2020+”, 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 

pn. „Budowa dróg dla rowerów/ściżek rowerowych z punktami 

przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami 

naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy 

drogi powiatowej nr 4629P na odcinki Iwanowice-Szczytniki”, 

f) w sprawie zmian budżetowych, 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

h) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2021. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie sesji. 

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 9.12 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. 
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 Przewodniczący Rady poinformował, że zaszła potrzeba zmiany porządku obrad i 

zaproponował po p. 6d dodać kolejny p. 6e w brzmieniu  „ w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Budowa dróg dla 

rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, 

samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą 

uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P na odcinki Iwanowice-

Szczytniki”, zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie porządku obrad. 

 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku 

obrad, w wyniku którego |Rada jednogłośnie (głosowało 14 radnych) ustaliła porządek obrad. 

Przewodniczący Rady  poinformował, że sesja będzie przebiegać wg porządku dziennego  w 

brzmieniu  jak wyżej.  

 

Punkt 3 - Informacja o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Komisji poinformowali, że w okresie międzysesyjnym Komisje nie 

obradowały. 

 
Punkt 4 - 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: 

- deklaracja partycypowania w kosztach badań zasobności i zanieczyszczenia gleb i roślin 

przeprowadzonych na terenie Gminy w 2022 r. na rzecz Okręgowej Stacji Chemiczno-

Rolniczej w Poznaniu  – Rada przyjęła do wiadomości,  
- petycja im. N. Tesli w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania maseczek 
ochronnych, zakazu stosowania kwarannt6ann i izolacji medycznej, zakazu stosowania 
szczepionek mMRA, uchylenia rozporządzeń Ministra Zdrowia dot. Pandemii – Rada 
przyjęła do wiadomości, odłożyła rozpatrzenie sprawy do czasu najbliższej sesji, zaleciła 
opracowanie projektu uchwały w sprawie odmownego rozpatrzenia petycji i przedłożenie do 
procedowania na sesji, 
- życzenia Świąteczno-Noworoczne od Rady, Zarządu i pracowników Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej, 
- życzenia Świąteczno-Noworoczne od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 
 
Punkt 5  - Interpelacje.  
 Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym i na sesje nie 
wpłynęły interpelacje . 

 

Punkt 6 - Rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie  stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” nie 

narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szczytniki”, 

   Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją. 

   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 głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLII/ 220 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

b) w sprawie  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Marchwacz” 

   Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją. 

   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 
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projektem uchwały w powyższej sprawie W wyniku głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLII/ 221 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Szczytniki na lata 2022 – 2025, 

   Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją. 

   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 głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLII/ 222 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

d) w sprawie zgłoszenia sołectwa Krowica Zawodnia do Programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, 

   Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją. 

   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 głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLII / 223 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację 

zadania pn. „Budowa dróg dla rowerów/ściżek rowerowych z punktami 

przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami 

naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy 

drogi powiatowej nr 4629P na odcinki Iwanowice-Szczytniki”, 

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej      

sprawie. 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 XLII / 224 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

e) w sprawie zmian budżetowych, 

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej      

sprawie. 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 XLII / 215 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

f)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej      

sprawie.  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 XLII 226 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

g) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2021. 

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej      

sprawie. Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków            
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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 XLII 227 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

Punkt 7 – Odpowiedzi na interpelacje. 
- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  
 
Punkt 8 - Zapytania, wolne wnioski. 

- radny Pan Wiesław Wróbel – zapytał o dalsze plany współpracy ze schroniskiem dla 

zwierząt w Wojtyszkach, gm. Brąszewice, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział, że Gmina nie korzysta z usług schroniska            

w Wojtyszkach, nawiązano współpracę ze schroniskiem dla zwierząt w Niemojewie koło 

Lututowa,   

- radna Pani Wioleta Balcerczyk – zapytała, kto będzie przyjmował wnioski w sprawie 

pomocy osłonowej, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział, że wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, gdzie będzie główna baza odczytu i sterowania 

monitoringiem w parku w Iwanowicach, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział, że będzie główna baza odczytu i sterowania 

monitoringiem w parku w Iwanowicach jest umieszczona w Bibliotece w Iwanowicach. 

- radny Pan Kazimierz Bączyk – zwrócił się o spowodowanie likwidacji ślizgości na 

przystankach autobusowych dla dowozu dzieci do szkoły, 

- radny Pan Wiesław Wróbel – zaproponował nawiązanie współpracy z sołtysami w sprawie 

likwidacji ślizgości na przystankach autobusowych dla dowozu dzieci do szkoły, 

 

Punkt 9   – Zakończenie sesji. 

         W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady  o godz. 9.47 zamknął sesje.  

 

 

Protokołował: 

starszy inspektor  

Mirosław KOWALSKI 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu 27 stycznia  2022 r. 

 


