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P R O T O K Ó Ł  Nr  XLI / 2021 

  sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 16 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 Wiesław Wróbel. 

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. Rozpatrzenie projektu stanowiska, projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie bezpieczeństwa i obrony granic naszego kraju, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki, 

d) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, 

e)  w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów, 

f) w sprawie zmian budżetowych 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10.Zapytania, wolne wnioski. 

11.Zakończenie sesji.  

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 9.15 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 wniosków w sprawie porządku 

obrad. 

 Wobec braku uwag 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  XL sesji. 
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  Wobec braku  uwag do przedłożonego  projektu protokołu Przewodniczący Rady 

poddał go pod głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 12 radnych) 

dokonała przyjęcia protokołu. 

 

Punkt 4 - Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

            Wójta Gminy 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. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w dniu wczorajszym tj.15 grudnia br.  odbyło się 

wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Szczytniki, przedmiotem obrad było omówienie i 

zaopiniowanie projektów uchwał  sesje. 

 
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 Postanowienie NSA dot. odrzucenia skargi kasacyjnej na Stanowisko Rady Gminy w 

sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender – Rada przyjęła do wiadomości, 

- wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaniu w sprawie kontroli - Rada przyjęła do 

wiadomości, 
- pismo OSP w Kuczewoli o dofinansowanie do zakupu kotła c.o. – Rada przekazała wg 
właściwości do Wójta, 
- pismo OSP w Sobiesękach Trzecich  o dofinansowanie do fotowoltaiki  – Rada przekazała 
wg właściwości do Wójta, 
- pismo OSP w Radliczycach   o dofinansowanie do fotowoltaiki  – Rada przekazała wg 
właściwości do Wójta, 
 
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) zajęcie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa i obrony granic naszego kraju,  

   Przewodniczący Rady  omówił projekt stanowiska w powyższej  sprawie, 

poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady przed sesją. 

   Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków            

w sprawie projektu przedmiotowego stanowiska i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem stanowiska w powyższej sprawie.  W wyniku głosowania  Rada jednogłośnie  

przyjęła Stanowisko (głosowało 14 radnych), 

 

b) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

   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 XLI/ 214 / 2021 (głosowało 14 radnych), 
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c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki, 

   Przewodniczący Rady   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 XLI/ 215 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

d) w sprawie  ustalenia wysokości diet dla radnych, 

   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 XLI / 216 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

e) w sprawie  ustalenia wysokości diet dla sołtysów, 

   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 którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLI / 217 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

f) w sprawie zmian budżetowych, 

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej      

sprawie, poinformowała, 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 którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLI / 218 / 2021 (głosowało 14 radnych), 

 

g)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

   Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej      

sprawie, poinformowała, że sprawa została omówiona  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 którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLI 219 / 2021 (głosowało 19 radnych), 

 

 

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

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, kto będzie ponosił bieżące koszty utrzymania budynków 

dzierżawionych po SKR, 
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- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że bieżące koszty utrzymania budynków 

dzierżawionych po SKR będzie ponosił dzierżawca, 

- radny Pan Kazimierz Lewandowski – w imieniu mieszkańców Radliczyc podziękował za 

remont drogi. 

 

Punkt 11   – Zakończenie sesji. 

         Wójt Pan Marek Albrecht oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan 

Augustyniak wszystkim zebranym złożyli życzenia świąteczne i zaprosili na sesję w dniu 30 

grudnia br. 

 W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady      

o godz. 10.00 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. 

 


