
P R O T O K Ó Ł NR XI/2011 
z XI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 28 października 2011 roku 
 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki  – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Iwona Przybylska  – Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy           
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Anna Zimoch – Radna Powiatowa 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XI Sesji Rady Gminy Krzykosy dokonał Pan Wiesław Zając –   
Przewodniczący Rady Gminy, który powitał zebranych w sali obrad radnych 
oraz zaproszonych gości i stwierdził, że w obradach uczestniczy 12 radnych, co 
stanowi 80,00% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XI Sesji 
Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek XI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji  
    Rady Gminy 
5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  
    lata 2011–2019. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  
    przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok  
    podatkowy 2012 na terenie gminy Krzykosy. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna  
     przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na rok  
     podatkowy 2012 na terenie gminy Krzykosy. 
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11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od  
     środków transportowych na terenie gminy Krzykosy. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i  
     deklaracji podatkowych 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,  
      rolnego i leśnego na terenie gminy Krzykosy w drodze inkasa  
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków  
       finansowych w budżecie Gminy Krzykosy roku 2012 na realizację zadania  
      inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek –  
      Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
      lokalowej stanowiącej własność gminy Krzykosy 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie  
      służebności. 
18. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
19.Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań oświatowych w gminie. 
20. Wolne głosy i wnioski. 
21. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. X Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. X Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o swych 
działaniach między Sesjami Rady Gminy 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 5.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział:  
W dniu 22 września 2011r. spotkaliśmy się z parami małżeńskimi 
obchodzącymi w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wręczyłem medale 
za długoletnie pozycie nadane przez Prezydenta RP. Uroczystość uświetnił 
występ zespołu „Gamma” ze szkoły w Krzykosach. W tym dniu odbył się także  



-3- 
przetarg na dostawę żużla. Uczestniczyła w przetargu tylko firma Pana 
Kukulskiego. W tym roku w związku z panującymi warunkami na terenie gminy 
wywieziono już na drogi 5.630 ton żużla. Pan Wójt [podał ile żużla otrzymały 
poszczególne wsie.  
W dniu 23 września spotkałem się z Zarządem Gminnym ZOSP. Omawiane 
były bieżące sprawy finansowe. W tym też dniu rozpoczął pracę powołany 
przeze Wójta zespół interdyscyplinarny. Pan Wójt podał kto wchodzi w skład 
tego zespołu. W dniu 25 września odbył się tradycyjny już rajd rowerowy. 
Udział wzięło około 150 osób. Jest to bardzo ładna impreza.  W dniu 25 
września odbył się w Strzałkowie finał zmagań sołectw woj. wielkopolskiego. 
Nasze sołectwo Młodzikowo zajęło I miejsce i otrzymało nagrodę 5.000 zł.  W 
dniu 26 września z OPS złożyłem życzenia jubilatom z okazji urodzin i tak Pani 
Górecka obchodziła 99 urodziny i Pani Wojaczyk również 99 urodziny. W dniu 
28 września brałem udział w spotkaniu w Jarocinie na temat Porozumienia 
Śmieciowego. Nie wiadomo co będzie realizowane z zaplanowanych zadań, bo 
znajdujemy się na liście rezerwowej. Nie zgodziliśmy się, aby nasze środki były 
przeznaczone na inne zadania. W dniu 2 października w Garbach odbyło się 
tradycyjne już Wielkopolskie Śpiewanie. W dniu 14 października 
uczestniczyłem w Zespole Szkół w Krzykosach w odchodach Święta Edukacji 
Narodowej. W dniu 24 października dokonywany był odbiór kilku 
wyremontowanych  świetlic.  Nadleśnictwo prowadzi już rekultywację rowów w 
lasach na naszym terenie. W dniu 9 października, tak jak w całym kraju, odbyły 
się wybory do Sejmu i Senatu. Pan Wójt podał wyniki wyborów w Gminie. Nie 
ma terminu na nabór wniosków w ramach Odnowy Wsi.  
Spotkałem się również Panem Starosta w sprawie uzgodnienia realizacji zadań 
na drogach powiatowych w gminie. 
 
Nie było uwag ani pytań do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Radny Paweł Wrembel – zapytał na jakim etapie są przygotowania spraw 
związanych z energetyką. 
 
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Radzie Pan Wójt. 
 
Nie było innych zapytań ani uwag do projektu uchwały. 
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Uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
13 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 
2011 – 2019. 
 
Nikt z Radych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011 – 2019 została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie  (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na terenie gminy Krzykosy 
 
Opinię Powiatowej Izby Rolniczej w tej sprawie oraz pismo Prezesa 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawiła Radzie Pani Ewa Tomczak – 
Sekretarz Gminy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2012 na terenie gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 radnych 
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Do pkt. 10.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego 
na terenie gminy Krzykosy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/81/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniżenia średniej 
ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie 
gminy Krzykosy 
 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych)  
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie 
gminy Krzykosy w drodze inkasa  
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie gminy Krzykosy w 
drodze inkasa została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wprowadzenia 
opłaty prolongacyjnej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 15. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Krzykosy roku 2012 na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa 
drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek – Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia woli 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krzykosy roku 2012 
na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 
550130P Sulęcinek – Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 16. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność 
gminy Krzykosy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Krzykosy 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 17.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne ustanowienie służebności została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 18.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informacje o złożonych 
oświadczeniach majątkowych 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 19.  
 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty przedstawił 
Radzie prezentację multimedialną dotyczącą realizacji zadań oświatowych w 
gminie  
(materiały stanowią załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Radny Florian Frąckowiak – zapytał czy będzie obowiązek dowożenia do szkoły 
dzieci sześcioletnich 
 
Pan Michał Jankowiak – na razie nie ma obowiązku dowożenia dla pięcio i 
sześciolatków. 
 
Nie było innych pytań do Pana Dyrektora. 
 
Do pkt. 20. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Florian Frąckowiak – na łuku drogi z Witowa do Krzykos należy wyciąć 
suche drzewo.  
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Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – czynić starania aby na drodze z 
Krzykos do Pięczkowa zostały wymalowane pasy na środku jezdni. Potrzebne 
są środki na odnowienie pomnika w Pięczkowie. Dziękuję za zorganizowanie 
uroczystości 50-lecia ślubu i za zdjęcia z tej imprezy. Na pewno wszyscy 
uczestniczący będą mile wspominać ta uroczystość. 
 
Radny Paweł Maciejewski – sołectwo, które reprezentuje gminę na dożynkach 
powiatowych ponosi koszty, a nikt tego nie zwraca. Tak nie powinno być. 
Wnioskował, aby również Firma Pana Zysa odbierała odpady 
wielkogabarytowe. 
 
Radna Urszula Chojnacka – wnioskowała, aby na kilka lat ustalić harmonogram 
gdzie będą odbywać się dożynki gminne. 
 
Radny Stanisław Litke – miały być udrażniane rowy, a okazuje się, że rolnicy 
nie chcą wpuścić na pola. Należy zmusić do tego, bo znowu będziemy zalewani. 
 
Radny Robert Witczak – powiat powinien wytyczyć drogę w Młodzikowicach, 
bo nie jest to do końca zrobione i studzienki od wody ulegną zniszczeniu.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys – nie wiem jak sołtysi będą inkasować podatki, jeżeli 
w książkach podatkowych ma nie być kwoty podatku. Ludzie przychodzą płacić 
podatek bez nakazu. Sołtys jest funkcjonariuszem publicznym to może niech 
podpisze stosowne dokumenty o zachowaniu tajemnicy i będzie to 
funkcjonować. 
 
Pan Wójt – uważam, że z wycięciem suchego drzewa nie będzie problemu. Na 
pewno nadal będziemy czynić starania o wymalowanie pasów na drodze z 
Krzykos do Pięczkowa. Mamy na uwadze remont pomnika w Pięczkowie. Może 
złożymy wniosek z odnowy wsi. Nie wiem co zrobić ze zwrotem pieniędzy za 
wieniec dożynkowy. Będziemy ten temat jeszcze na pewno omawiać. W gminie 
powinien powstać punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie 
gminy mają. My na razie nie mamy. Nie wiem gdzie można by na naszym 
terenie taki punkt usytuować. Jarocin dwa razy do roku wielkie gabaryty 
odbiera. Możemy ustalić jakie wsie po kolei będą gospodarzami dożynek 
gminnych. uważam, że Spółki Wodne chyba zbyt łatwo rezygnują z kopania 
rowów jeżeli nie zgadza się rolnik. Prawnicy nad tym pracują, aby rolnik miał 
obowiązek wpuszczania na pole w celu prac melioracyjnych. Zgłosimy do 
wytyczenia drogę w Młodzikowicach. Nie wiem co będziemy robić z inkasem 
podatku. Na pewno temat powróci. 
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Radny Robert Witczak – jak powiat będzie wytyczał drogę, to niech zrobi to 
solidnie, żeby była szeroka.  
 
Radny Florian Frąckowiak – przyorywania jest ścieżka rowerowa i rolnik przy 
uprawie pola wjeżdża na nią ciągnikiem. 
 
Radny Marian Konarkowski – dlaczego Witowo miało tylko 40 ton żużla, a inne 
wsie takie wielkie ilości. Konicznie w przyszłym roku Witowo musi dostać 
więcej żużla. 
 
Pan Wójt – Witowo miało jeszcze gruz, a w związku z sytuacja powodziową w 
innych wsiach były większe potrzeby. 
 
Pan Dyrektor GOK poinformował, ze w dniu 11 listopada o godz. 14.oo w 
Pięczkowie rozpoczną się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zachęcił wszystkich do udziału w tych 
uroczystościach. 
 
Pan Przewodniczący Rady oraz Pan Wójt wręczyli nagrody dla sołectw Witowo, 
Krzykosy, Murzynowo Leśne i Sulęcin za udział i dobre miejsce w 
Wielkopolskich Zmaganiach Sołectw. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XI Sesje Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                    Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                     Rady Gminy 
 
                                                                            Wiesław Zając 
 
 


