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P R O T O K Ó Ł    Nr LVII / 2022 

  Sesji Rady Gminy Szczytniki  

 odbytej w dniu 30 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. 

Nieobecny radny Pan Dariusz Spychała. 

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 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2022; 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Zapytania, wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 

12. Spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne (o godz. 13.30 w remizie OSP w Szczytnikach). 

 

Punkt 1 – Otwarcie sesji. 

 Otwarcia Sesji o godz. 12.03 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 zwrócił się o zgłaszanie uwag  i propozycji do 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 poinformował, że ze względu na czas świąteczny i krótki okres 

międzysesyjny nie został sporządzony projekt protokołu ostatniej sesji i sprawa przyjęcia 

protokołu jest bezprzedmiotowa. 

  Rada nie zgłosiła uwag. 

 

Punkt 4 - Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

   Wójt Pan Marek Albrecht poinformował, że ze względu na czas świąteczny i krótki 

okres międzysesyjny informacje o pracy  w okresie międzysesyjnym złoży na najbliższej 

sesji. 

             Rada nie zgłosiła uwag. 
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Punkt 5 - Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie 

międzysesyjnym. 

           Przewodniczący Rady  poinformował, że w okresie międzysesyjnym  nie odbyły się 

posiedzenie  Komisji Rady. 

 

Punkt 6  - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

   Przewodniczący Rady poinformował, ze w okresie międzysesyjnym do Rady 

wpłynęła - wyszła następująca korespondencja: 

- pismo Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie możliwości zgłaszania 

kandydatów do Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego– Rada przyjęła 

do wiadomości, 

 

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   przedstawiła 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 LVII / 296 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

b) w sprawie zmiany WPF, 

  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. 

   Wobec braku  dalszych uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

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

Uchwałę Nr LVII / 297 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

   

c) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2022, 

  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. 

   Wobec braku  dalszych uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

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

Uchwałę Nr LVII / 298 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

 

Punkt 9 – Odpowiedzi na interpelacje. 

- w okresie międzysesyjnym i na sesje nie wpłynęły interpelacje,  

 

Punkt 10 - Zapytania, wolne wnioski. 

- radny Pan Wiesław Wróbel – poinformował, że w remizie OSP w Główczynie 

zainstalowano dwa urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, 

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy planowana kwota 64 tys. zł na remont lokalu w 

Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach jest kwotą ostateczną, 
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- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział, że jest to kwota ostateczna. 

 

Punkt 11 – Zakończenie sesji. 

        W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 

Rady o godz. 12.31 zamknął sesje i zaprosił na spotkanie opłatkowe, życzenia Noworoczne  

(o godz. 13.30 w remizie OSP w Szczytnikach) 

 

 

Protokołował: 

 

starszy inspektor 

Mirosław Kowalski 

 

Adnotacja w sprawie przyjęcia protokołu: 

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

 


