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P R O T O K Ó Ł  Nr  XLIX / 2022 

  sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 28 lipca  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 projektu protokołu  ostatniej 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. Debata nad raportem o stanie Gminy. 

9. Rozpatrzenie projektów  uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki wotum zaufania, 

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 r.  

c) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za  2021 

rok, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 

e) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

f) w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania rodziny w Gminie 

Szczytniki na lata 2022 – 2024, 

g) w sprawie zmian budżetowych, 

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 11.42 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 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  w dniu 13 lipca br. 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. 

Ze względu na awarię urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, transmitowania i utrwalania obrazu Przewodniczący 

Rady zarządził przerwę w obradach. 
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Po przerwie o godz. 12.01 obrady wznowił Przewodniczący Rady i poinformował, że 

ze względu na awarię systemu komputerowego  obrady nie będą transmitowane, sprawy będą 

rozstrzygane w głosowaniach jawnych imiennych z zaprotokołowaniem kto i jak głosował. 

 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że zaszła potrzeba zmiany – poszerzenia 

porządku obrad, zaproponował po p. 9c dodać p. w brzmieniu: „9d) w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 9e) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki              

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 9f)         

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania rodziny w Gminie Szczytniki na 

lata 2022 – 2024”, pozostałe oznaczyć kolejno, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji 

odnośnie porządku obrad. 

 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady  zarządził głosowanie w sprawie ustalenia 

porządku obrad, w wyniku którego rada jednogłośnie ustaliła porządek obrad (głosowało 15 

radnych), Przewodniczący Rady  poinformował, że sesja będzie przebiegać wg porządku 

dziennego  w brzmieniu  jak wyżej.  

 

Punkt 3 - Przyjęcie projektu protokołu  ostatniej  sesji. 

  Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag w sprawie 

przedłożonego  projektu protokołu  XLVIII 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. 

 - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że komisja rewizyjna odbyła dwa 

posiedzenia w dniu  28 i 30 czerwca br. w sprawie opracowania wniosku o absolutorium,       

- Przewodniczący Rady  poinformował, że w dniu 13 lipca br.  odbyło się wspólne posiedzenie 

wszystkich Komisji Rady,  

 
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 
   Przewodniczący Rady poinformował, ze w okresie międzysesyjnym do  Rady 
wpłynęła następująca korespondencja: 
- pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli w sprawie dofinansowania na realizacje 
przedsięwzięcia  p.n. „Termomodernizacja budynku OSP w Kuczewoli” – wymiana bram 
garażowych i ocieplenie budynku – Rada Gminy przekazała wg właściwości Wójtowi, 
-  pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach w sprawie wymiany ciężkiego 
samochodu pożarniczego - Rada Gminy przekazała wg właściwości Wójtowi, 
- pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach  w sprawie przyznania środków 
finansowych na remont świetlicy i utwardzenia. Placu - Rada Gminy przekazała wg 
właściwości Wójtowi, 
- pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Radliczycach  w sprawie dofinansowania na realizacje 
przedsięwzięcia  p.n. „Montaż instalacji grzewczo-klimatycznej oraz  termomodernizacja 
remizy  z WFOŚiGW” - Rada Gminy przekazała wg właściwości Wójtowi, 
- pismo Zespołu Szkół w Marchwaczu  do PELLENE Sp. z.o.o  w sprawie usunięcia suchych 
i połamanych drzew w Marchwaczu – Rada Gminy przyjęła do wiadomości, 
- projekt „Planu adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Rada 
Gminy przyjęła do wiadomości, 
 
Punkt 7  - Interpelacje.  
 Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym i na sesje nie 
wpłynęły interpelacje . 
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Punkt 8 - Debata nad raportem o stanie Gminy. 

  Przewodniczący Rady stwierdził, że radni w ustawowym terminie otrzymali Raport o 

stanie Gminy. Sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 13 

lipca br. Informacja o debacie została umieszczona w BIP. Otworzył dyskusję w powyższej 

sprawie. 

- Wójt Pan Marek Albrtecht - omówił co zawiera raport o stanie Gminy, stwierdził, że sprawa 

była szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji zwrócił się o zgłaszanie 

uwag, 

- Radny Pan Wiesław Wróbel – stwierdził, ze Gmina się rozwija, są realizowane różne 

projekty, Gmina jest wypłacalna, bez problemu jest spłacane zadłużenie, inwestycje są 

realizowane ze środków własnych oraz pozyskiwanych z zewnątrz, realizowane zadania 

inwestycyjne sa trafne i potrzebne dla mieszkańców Gminy, inwestuje się w kierunku 

zrównoważonego rozwoju Gminy, 

- radna Pani Danuta Świątek – stwierdziła, że zaplanowane zadania zostały wykonane, 

Raport został pozytywne zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji, zwróciła się do 

Rady o udzielenie wotum zaufania Wójtowi, 

  Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń mieszkańców Gminy do udziału w debacie  

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje. 

 

Punkt 9 - Rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki wotum zaufania, 

   Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 

poinformował, że projekt został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały.  

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

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

podjęła Uchwałę Nr XLIX /  256 / 2022 (głosowało 15 radnych, za – 14, wstrzymało się -1 

radny Pan Tadeusz Buchwald), 

- Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował Radzie za udzielenie wotum zaufania, stwierdził, 

że jest to mobilizacja do dalszej pracy dla Gminy, 

 

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 r.  

Wójt Pan Marek Albrecht  omówił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie                 

z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie 

uwag do przedstawionych przez Wójta sprawozdań, otworzył dyskusje. 

 Rada nie zgłosiła uwag. 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał z treścią Uchwały   Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytniki i przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, poinformował, że projekt został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady, 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 XLIX / 

257 / 2022 (głosowało 15 radnych). 

 

c) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za  

2021 rok,  

  Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak stwierdził, że w ustawowym 

terminie radni otrzymali materiały - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. 

wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, sprawozdanie finansowe. 

Poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 28 i 30 czerwca 2022 r. 

rozpatrywała oraz dokonała analizy  i oceny wykonania budżetu za 2021 r. na podstawie 
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sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, informacji o stanie mienia komunalnego 

oraz przedstawionych przez Wójta i Skarbnika Gminy  objaśnień  sformułowała wniosek        

o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2021 r. 

Powyższy wniosek został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do 

zaopiniowania. Przewodniczący Rady Zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej    

o zapoznanie Rady z treścią wniosku w sprawie absolutorium. 

 - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Danuta Światek  zapoznała Radę z treścią 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Poinformowała Radę, że Komisja 

Rewizyjna dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2021 r. sprawozdań 

finansowych, informacji o stanie mienia Gminy. Następnie zapoznała Radę z treścią Uchwały 

Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca  2022 roku             

w sprawie wniosku Komisji  o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2021 r.  

  Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią Uchwały nr  SO-

17/0955/275/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 lipca 

2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki w 

sprawie  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki z tytułu wykonania budżetu za 

2021 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zgłosił 

wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok. Zwrócił się do Rady             

o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie, otworzył dyskusje nad przedstawionymi 

sprawozdaniami. 

- radny Pan Paweł Domagała - stwierdził, że działania Wójta zasługują na pochwałę                

i podziękowania, inwestuje się w kierunku zrównoważonego rozwoju Gminy, mieszkańcy są 

zadowoleni, widać rozwój Gminy, budżet został wykonany, 

- radny Pan Wiesław Wróbel – zwrócił się do Rady o udzielenie Wójtowi absolutorium, 

  Wobec braku  dalszych uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady zamknął 

dyskusje     i  poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o 

udzielenie Wójtowi Gminy Szczytniki absolutorium za 2021 r., w wyniku, którego w 

głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła wniosek podejmując jednogłośnie Uchwałę Nr 

XLIX / 258 / 2022 udzielając Wójtowi Gminy Szczytniki  absolutorium. (głosowało 15 

radnych).  

  Radni złożyli gratulacje Panu Wójtowi i wszystkim współpracownikom, życząc 

dalszej owocnej pracy na rzecz i dla dobra Gminy.  

  Wójt Pan Marek Albrecht podziękował radnym za współpracę i  udzielenie 

absolutorium, podziękował Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, kierownikom oraz  

pracownikom Urzędu Gminy i   gminnych jednostek organizacyjnych za dobrą współpracę      

i pracę, zaangażowanie przy wykonaniu budżetu gminy  za 2021 rok. 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 

  Sekretarz Gminy  Pan Dariusz Wawrzyniak   omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

   Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwagi wniosków w 

sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy planowany do nabycia teren wystarczy na 

pobudowanie boiska, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że to już wystarczy i można będzie budować 

boisko, 

   Wobec braku  dalszych uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

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

Uchwałę Nr XLIX / 259 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

e) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch zwróciła się do Rady o rozpatrzenie tej 

sprawy po rozpatrzeniu p. 9f -9h.  

  Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 15 radnych) przełożyła 

rozpatrzenie sprawy. 
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f) w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania rodziny w Gminie 

Szczytniki na lata 2022 – 2024, 

Sekretarz Gminy  Pan Dariusz Wawrzyniak   omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie.  

   Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwagi 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 XLIX / 260 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

g) 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, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w 

sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

- radny Pan Paweł Domagała – zwrócił się o omówienie sprawy zwiększenia wydatków na 

LZS, 

- Skarbnik gminy Pani Małgorzata Bloch poinformowała, że jest to dotacja na realizacje 

projektu pn. „ Z podwórka na Szczyt”, 

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy wolne mieszkanie w budynku Osrodka Zdrowia w 

Iwanowicach będzie przeznaczone na wynajem, 

- Wójt Pan marek Albrecht – poinformował, że lokal wymaga remontu, po wyremontowaniu 

będzie przeznaczony na wynajem, 

   Wobec braku dalszych uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

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

Uchwałę Nr XLIX / 261 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

h) 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 XLIX / 262 / 2022 (głosowało 15 radnych), 
 
   Przewodniczący Rady zwrócił się o dalsze procedowanie sprawy dot p. 9 e w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. 
   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 XLIX / 263 / 2022 (głosowało 15 radnych), 
 
 

Punkt 9 – Odpowiedzi na interpelacje. 
- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  
 
 
Punkt 10 - Zapytania, wolne wnioski. 

- nie zgłoszono 
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Punkt 11   – Zakończenie sesji. 

         W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady  o godz. 13.30 zamknął sesje.  

 

Protokołował: 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu  30 sierpnia 2022 r. 

 


