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P R O T O K Ó Ł    Nr LVI/ 2022 

  Sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 22 grudnia  2022 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy 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 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 przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki na lata 2022-

2027 

b) w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji, 

c)  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Szczytniki,  
d) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2022 – 

2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  

e) w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXX/155/2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 

10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

f) w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/147/2020 Rady Gminy szczytniki z dnia 20 listopada 

2020 r. w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

g) w sprawie zmian budżetowych, 

h) 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. 10.04 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 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 poszerzenie porządku obrad w następujący 
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sposób: po p 8d dodać p 8e i 8f w brzmieniu: „8e) ·w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 

XXX/155/2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, 8f) ·w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/147/2020 Rady Gminy 

szczytniki z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym” pozostałe oznaczyć kolejno, 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 

porządek obrad ze zgłoszoną zmianą (głosowało 15 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 LIV  sesji. 

- radny Pan Piotr Zimny- zapytał o poprawność zaprotokołowania kwoty na dofinansowanie 

do zakupu pojazdów pożarniczych dla PSP, było mówione o kwocie 200 tys. zł, jest 

zaprotokołowane 20 tys. zł, która kwota jest poprawna, 

- inspektor Biura Rady poinformował, że mylnie zaprotokołował, poprawna kwota to 200 tys. 

zł,  

  Wobec braku dalszych  uwag do przedłożonego projektu protokołu Przewodniczący 

Rady poddał go pod głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie (głosowało 15 

radnych) dokonała przyjęcia protokołów z poprawką.  

 

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 14 grudnia br. w okresie międzysesyjnym  

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 Rzecznika Praw Obywatelskich nr XI.505.10.2020.JJ z dnia 29 listopada 2022 r. z 

data wpływu do Biura rady Gminy 02.12.2022r.  w sprawie podjęcia przez Wójta działań 

mających na celu uchylenie uchwały Rady Gminy Szczytniki (Stanowska zajętego na sesji w 

dniu 9 maja 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender, Przewodniczący 

Rady zapoznał Radę Gminy z treścią w/w pisma i projektem odpowiedzi – Rada nie zgłosiła 

uwag, 

- życzenia świąteczne od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Rada przyjęła do 

wiadomości, 

- życzenia świąteczne od Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej – Rada przyjęła do 

wiadomości, 
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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 przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki na lata 

2022-2027 

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 LVI/ 289 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

b) w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji, 

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 LVI/ 290 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

c) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie 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         

i otworzył dyskusje. 

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał na podstawie czego zaproponowano wysokość stawki 

maksymalnej, 

- Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że projekt opracowano na 

podstawie zapisów ustawowych, 

   Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

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

Uchwałę Nr LVI/ 291/ 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

d) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 

2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie 

   Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 
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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 LVI/ 292/ 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

e) w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXX/155/2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z 

dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

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 LVI/ 293/ 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

f) w sprawie zmiany  Uchwały nr XXIX/147/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 

listopada 2020 r. w  sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                          

w kompostowniku przydomowym 

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 LVI/ 294/ 2022 (głosowało 15 radnych),  

 

g) w sprawie zmian budżetowych, 

  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   przedstawiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie. 

   Przewodniczący Rady, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w 

sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusje. 

- radny Pan Paweł Domagała – zapytał od kogo będzie zakupywana działka w Marchwaczu, 

- Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak – odpowiedział, że działka będzie zakupywana 

od Agencji w przetargu ograniczonym, 

- radny Pan Tadeusz Buchwald – zapytał co planuje się robić w remizie OSP w Główczynie, 

- radny Pan Wiesław Wróbel – poinformował, ze planuje się dokonać zakupu urządzeń do 

wentylacji i klimatyzacji, 

   Wobec braku  dalszych uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

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

Uchwałę Nr LVI / 205 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

 

d) w sprawie zmiany WPF, 

  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch poinformowała, że wprowadzone zmiany 
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budżetowe nie wymuszają zmiany WPF i sprawa stała się bezprzedmiotowa.  

 

Punkt 9 – Odpowiedzi na interpelacje. 

- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  

 

Punkt 10 - Zapytania, wolne wnioski. 

- radny Pan Piotr Zimny stwierdził, że jeden z mieszkańców Gminy powołując się na wyroki 

Sadu Administracyjnego wskazał, że zajęte przez Rade gminy Stanowisko w spawie LGBT w 

sensie formalnym jest uchwałą, 

- radny Pan Tadeusz Buchwald – zapytał co miało wpływ na ustalenie ceny węgła w 

wysokości 1850 zł za tonę, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział, że cena 2000 zł to maksymalna urzędowa, opał 

na składy jest przywożony z Konina i Ostrowa Wielkopolskiego i koszty transportu miały 

wpływ na ustalenie ceny niższej, 

 

Punkt 11 – Zakończenie sesji. 

        Przewodniczący Rady i Wójt złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne. 

 W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady o 

godz. 10.11 zamknął sesje.  

 

Protokołował: 

 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

Rada Gminy dokonała przyjęcia protokołu na sesji w dniu 19 stycznia 2023 r.  

 


