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P R O T O K Ó Ł    Nr LV/ 2022 

  Sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 1 grudnia  2022 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy 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 Wioleta Balcerczyk. 

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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 

rok na obszarze Gminy Szczytniki, 

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych,   

c) w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez 

Gminę Szczytniki oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, 

d) w sprawie zmian budżetowych, 

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

9. Rozpatrzenie sprawy wydania Oświadczenia Rady Gminy Szczytniki dotyczącego należnej 

czci dla Jana Pawła II. 

10. Omówienie sprawy analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez organy podatkowe. 

11. Omówienie Informacji o stanie  realizacji zadań oświatowych oraz wyników nauczania          

w szkołach Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2021/22. 

12.  Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Zapytania, wolne wnioski. 

14. Zakończenie sesji. 

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 10.43 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.  

 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o odstąpienie od procedowania p. 8e i 8f            

i celem przełożenie rozpatrzenia sprawy na  najbliższą sesję,  zwrócił się o zgłaszanie uwag     

i propozycji do porządku obrad. 

 Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie ustalenia 

porządku obrad, w wyniku którego Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie ustaliła 
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porządek obrad ze zgłoszoną zmianą (głosowało 14 radnych) i 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 LIII  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  dzisiejszym przed sesją  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 - wyszła następująca korespondencja: 

- pismo Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu o rozważenie możliwości uwzględnienia w planie 

finansowych na 2023 rok dofinansowania w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem za zakup 

pojazdu specjalnego, profesjonalnego sprzętu ratowniczego i wyposażenia strażaków –          

w wyniku głosowania Rada większością głosów pozytywnie zaopiniowała wniosek 

(głosowało 14 radnych, za – 12, przeciw – 1(radny Pan Dariusz Spychała, wstrzymało się – 1 

(radna Pani Danuta Świątek), 

- pismo Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu informujące, że w grudniu br. do dwóch 

jednostek OSP w terenu Gminy Szczytniki zastana przekazane dwa samochody pożarnicze tj: 

- GCBA 9,5/60 MAN TGM (rok prod. 2005) dla OSP w Szczytnikach i GCBA 5/32 MAN 

TGM (rok prod. 2014) dla OSP w Iwanowicach ) – Rada przyjęła do wiadomości, 

- Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki 

na lata 2023 – 2027  – radni otrzymali materiały, 

- Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok – radni otrzymali 

materiały, 

 

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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na 2023 rok na obszarze Gminy Szczytniki, 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 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         
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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 LV/ 284 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych,   

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 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 LV/ 285 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

c) w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez 

Gminę Szczytniki oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 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 LV/ 286/ 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

d) w sprawie zmian budżetowych, 

  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   przedstawiła 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 LV / 287 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

e) w sprawie zmiany WPF, 

  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła 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 LV / 288 / 2022 (głosowało 14 radnych), 
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Punkt 9 - Rozpatrzenie sprawy wydania Oświadczenia Rady Gminy Szczytniki 

dotyczącego należnej czci dla Jana Pawła II. 

  Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak przedstawił  projekt oświadczenia     

w powyższej  sprawie, 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 przedmiotowego 

oświadczenia  i otworzył dyskusje. 

   Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem oświadczenia  w powyższej sprawie, w wyniku, którego Rada jednogłośnie 

przyjęła  Oświadczenie  Nr LV / 2 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

Punkt 10 - Omówienie sprawy analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez 

organy podatkowe. 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią pisma dot. analizy oświadczeń 

majątkowych przesłanych do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, analizy dokonanej          

w oparciu o uregulowania prawne zawarte  w ustawie o samorządzie gminnym.  

 Poinformował, że każdy radny otrzymał wyciąg z tego pisma w zakresie jego 

dotyczącym. 

 Poinformował, że nieprawidłowości wykazane w analizie wskazują na brak 

dokładności w wypełnianiu oświadczeń majątkowych przez niektóre osoby zobowiązane. 

Poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się  o podjęcie działań 

zmierzających do wyeliminowania błędów wynikających z braku należytej staranności przy 

wypełnianiu tych oświadczeń przez osoby zobowiązane. Zwrócił się do radnych, aby              

w przyszłości gdy będą składać kolejne oświadczenie majątkowe dostosowali się do uwag. 

 

Punkt 11 - Omówienie Informacji o stanie  realizacji zadań oświatowych oraz wyników 

nauczania w szkołach Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2021/22. 

   Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i zapytań odnośnie przedłożonej 

„Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”. Rada nie 

zgłosiła uwag. Sprawa będzie przedmiotem obrad Komisji na jednym z najbliższych 

posiedzeń. 

 

Punkt 12 – Odpowiedzi na interpelacje. 

- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  

 

Punkt 13 - Zapytania, wolne wnioski. 

- radny Pan  Tadeusz Buchwald – stwierdził, że jedna z jednostek OSP z KSRG  otrzymała 

wyposażenie „hydrauliczne” i jakiej wielkości otrzymała dofinansowanie z Gminy, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział, że Gmina nie udzielała dofinansowania, 

- radny Pan Andrzej Kupaj – przekazał podziękowania od księdza Włodzimierza z Ukrainy, 

 

Punkt 14 – Zakończenie sesji. 

         W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady o godz. 11.17 zamknął sesje.  

 

Protokołował: 

 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu  22 grudnia 2022 r. 

 


