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P R O T O K Ó Ł    Nr LII/ 2022 

  Sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 30 września 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. 

Nieobecny radny Pan Tomasz Leszka. 

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 zmian budżetowych, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

9. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka 

Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2022 roku. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 11.35 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 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.  

Przewodniczący Rady powitał przybyłe na sesje mieszkanki Gminy Panią Marlenę Zimną z 

m. Kuczewola oraz Panią Martą Grudziecką z m. Główczyn. 

 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zaszła potrzeba zmiany porządku obrad w 

związku z przybyciem na sesję mieszkanek Gminy w sprawie  budowy kolei dużych 

szybkości, zaproponował przystąpić do omówienia tej sprawy po ustaleniu porządku obrad.  

zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji do porządku obrad. 

 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie porządku 

obrad, w wyniku, którego Rada przyjęła zmieniony porządek obrad jednogłośnie – głosowało 

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

dziennego  w brzmieniu  jak wyżej.  

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłym na sesje Paniom. 
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- Pani Marlena Zimna – poinformowała, ze jest mieszkanką Kuczewoli i będzie się 

wypowiadać w imieniu mieszkańców Gminy, których interesy narusza inwestycją związaną    

z budowa kolei dużych prędkości, w imieniu mieszkańców Gminy zwróciła się do Rady         

o wsparcie, współprace, podjęcie działań zmierzających do udzielenia pomocy 

poszkodowanym przez planowana inwestycje, poinformowała, że mieszkańcy Gminy zbierają 

się na spotkaniach w powyższej sprawie,  zwróciła się o pomoc, wsparcie i zrozumienie 

trudnej sytuacji rodzin poszkodowanych przez inwestycje, poinformowała, że zamierzają 

jechać na protest do Warszawy i zachęciła do wzięcia udziału w wyjeździe, 

- Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak – zapoznał zebranych z treścią 

pisma mieszkańców Gminy do Premiera Pana Mateusza Morawieckiego oraz projektem apelu 

Rady Gminy Szczytniki w sprawie projektowanych tras przebiegu Kolei Dużych prędkości 

przez teren Gminy Szczytniki popartym setkami podpisów, poinformował, że sprawa była 

omawiana przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, na którym 

opracowano i pozytywnie zaopiniowano projekt Oświadczenia Rady Gminy w sprawie 

wyrażenia stanowiska dot. projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew 

– Poznań” w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i zapoznał z jego 

treścią, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji, 

- radny Pan Wiesław Wróbel – stwierdził, że sprawa budowy kolei dużych prędkości od wielu 

lat jest znana władzom Gminy, przedkładane projekty  nigdy nie uzyskały wsparcia od władz 

Gminy, bo naruszały interesy mieszkańców Gminy,  

- radny Pan Piotr Zimny – stwierdził, że tylko dialog i współpraca z mieszkańcami może 

pomóc rozwiązać ten problem, 

- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że sprawa budowy kolei dużych prędkości była 

poruszana ogólnie od ok. 2000 r., stwierdził, że Rada Gminy jest otwarta na współprace            

i pomoc mieszkańcom Gminy poszkodowanym przez planowaną  inwestycję, 

 Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusje i poddał pod 

głosowanie projekt Oświadczenia Rady gminy w sprawie  wyrażenia stanowiska dot. projektu 

„Budowa linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań” w ramach inwestycji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła 

Oświadczenie nr LII /1 / 2022 – głosowało 14 radnych. 

 

Punkt 3 - Przyjęcie projektów protokołów  ostatnich sesji. 

  Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag w sprawie 

przedłożonego  projektu protokołu L i  LI   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 Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie 

międzysesyjnym. 

- Przewodniczący Rady  poinformował, że w dniu 22 września  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 mieszkańców Gminy do Premiera Pana Mateusza Morawieckiego oraz projektem 
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apelu Rady Gminy Szczytniki w sprawie projektowanych tras przebiegu Kolei Dużych – 

prędkości przez teren Gminy Szczytniki popartym setkami podpisów – sprawa została 

załatwiona w p. 2 sesji. 

- pismo mieszkańców m. Pieńki w sprawie utwardzenia kamieniem nawierzchni drogi oraz 

odpowiedź Wójta na to pismo – Rada przyjęła do wiadomości, 

- odpowiedz Wójta na pismo w sprawie utwardzenia drogi w m. Poręby - Rada przyjęła do 

wiadomości, 

- pismo Komendanta miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie zaplanowania w budżecie 

Gminy kwoty 10 tys. zł na dofinansowanie do zakupu radiowozu – Rada odłożyła 

rozpatrzenie sprawy na najbliższe wspólne posiedzenie Komisji,  

 

Punkt 7  - Interpelacje.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym i na sesje nie 

wpłynęły interpelacje. 

 

Punkt 8 - Rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmian budżetowych, 

  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie. 

   Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 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 LII/ 271 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

b)  w sprawie zmiany WPF, 

  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  

  Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, 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 LII / 272 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

c) w sprawie zmiany uchwały 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 poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, 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 LII / 273 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

 

 

Punkt 9 - Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
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2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o 

przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2022 roku. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu materiałów w powyższej 

sprawie, sprawa była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady przed sesją,  

otworzył dyskusje. 

 Rada nie zgłosiła  uwag Przewodniczący zamknął dyskusje i przeszedł do 

procedowania kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Punkt 10 – Odpowiedzi na interpelacje. 

- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  

 

Punkt 11- Zapytania, wolne wnioski. 

- radny Pan Dariusz Spychała – Przewodniczący Komisji Rolnictwa …. – zaproponował 

zwołanie posiedzenia Komisji na dzień 6.10. br.,  

 

Punkt 12 – Zakończenie sesji. 

         W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady o godz. 12.42 zamknął sesje.  

 

Protokołował: 

 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu 9 listopada 2022 r. 

 


