
P R O T O K Ó Ł  NR XLVII/2014 
Z XLVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej 

w dniu 29 października 2014 roku 
W Sesji uczestniczyli radni oraz wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pani Beata Jogodzińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Pan Antoni Ochowiak – Radny Powiatowy 
W Sesji uczestniczył również V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Pan Wojciech Jankowiak 
Do pkt. 1 i 2 
Otwarcia XLVII 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 83,33% ogółu radnych. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
Głos zabrał Pan Wojciech Jankowiak – V-ce Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. Pan Marszałek mówił na temat realizacji zadań przez 
województwo. W minionych latach pozyskaliśmy wiele środków unijnych. 
Wybudowaliśmy wiele nowych dróg, linii kolejowych. Zakupiono nowe 
pociągi. Przeznaczono wiele środków na służbę zdrowia. W Wielkopolsce 
spadło bezrobocie, które teraz wynosi 8,1% i jest najniższe w kraju. Obecnie 
prowadzone są rozmowy na temat nowej perspektywy unijnej. Może jeszcze w 
tym roku uda się nam podpisać umowę w tej sprawie  i od nowego roku środki 
będą mogły być uruchomione.  
Radny Paweł Maciejewski – w naszej gminie największym problemem jest 
kanalizacja. Czy będzie dostateczna ilość środków na ten cel w przyszłych 
latach. 
Pan Marszałek – Komisja europejska chciała, aby gro środków przeznaczyć na 
odpady stałe. Uznano jednak nasze racje i 70 mln euro będzie przeznaczone na 
ten cel.  
Pan Krzysztof Zimoch – uważam, że dlatego, iż mamy mało dróg wojewódzkich 
w gminie to nie otrzymujemy środków na budowę dróg.  
Radny Dariusz Psyk – mało otrzymujemy środków na drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych i jeszcze są umniejszane. 
Pan Marszałek – środki są umniejszane, bo jest bardzo dużo wniosków. 



Pan Wójt – podziękował Panu Marszałkowi za przybycie na Sesję Rady oraz za 
współpracę z naszą gminą. Zawsze mogłem liczyć na wsparcie Pana Marszałka. 
Pan Wójt prosił Pana Marszałka o poprawę zaplecza kolei w naszej gminie. 
Chodzi nam szczególnie o poczekalnie na dworcach kolejowych. Przebudowy 
wymaga też trasa krajowa 11. W latach 2010 – 2014 gmina pozyskała na różne 
projekty 8,5 mln zł środkow zewnętrznych. Uważam, że kryteria pozyskiwania 
środków powinny być tak ustalane, aby małe gminy, takie jak, nasza, też mogły 
w pełni z nich korzystać.  
Radny Paweł Wrembel zapytał czy jest szansa na przebudowę trasy 11. 
Pan Marszałek – W pierwszej kolejności będą robione obwodnice Ostrowa i 
Jarocina. Reszta zadań jest w rezerwie. 
Do pkt. 3. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt porządku Sesji i 
zaproponował autopoprawkę polegającą na dopisaniu jednego punktu porządku 
Sesji polegającej na dodaniu jednego punku o treści „Podjęcie uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego”. Zaproponował, aby był to pkt. 10 porządku Sesji. 
Nikt Radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku sesji i 
porządek został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 
radnych). Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Do pkt. 4. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze zapoznał się z protokółem z 
ostatniej Sesji i zgodnie odzwierciedla on jej przebieg. Wobec powyższego 
zaproponował, aby przyjąć go bez odczytania. 
Nikt z Radnych nie miał uwag do propozycji Pana Przewodniczącego i protokół 
z Ostatniej tj. XLVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
Do pkt. 5 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił 
Radzie informację o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.  
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
Radny Dariusz Psyk – przedstawił Radzie informację z pracy Komisji Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ekologii. 
Do pkt. 6.   
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który przedstawił 
Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 1 października br. Odbyło się w Sulęcinku tradycyjne wielkopolskie 
śpiewanie. 6. 10. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego Z OSP w 
Krzykosach gdzie omawiano sprawy bieżące. 8. 10. Nie odbył się przetarg na 
sprzedaż gruntów. Nie było chętnych. W tym samym dniu uczestniczyłem w 
pasowaniu uczniów w Szkole Podstawowej w Krzykosach. W dniu 9. 10 
zorganizowaliśmy uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Parom 



uczestniczącym w spotkaniu wręczyłem medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. W dniu 26 października w Świetlicy w 
Witowie odbył się turniej tenisowy oraz strzelanie z wiatrówki zorganizowane 
przez OSP Witowo. Pan Wójt podał wyniki turnieju. W dniu wczorajszym odbył 
się przetarg na budowę boisk w Krzykosach. Wpłynęło 6 ofert. Kwota najniższa 
675.199,08 zł.  
Nie było pytań do Pana Wójta. 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Uchwała Nr XLVII/316/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie trybu i sposobu 
powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
Do pkt.8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Uchwała Nr XLVII/317/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej  na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych). 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy  
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Uchwała Nr XLVII/318/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych) 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego  
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy  
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Uchwała Nr XLVII/319/2014 Rady Gminy Krzykosy uchylająca uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 



Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Paweł Wrembel – powinna być jedna zasada ustalania stawek podatku, a 
u nas każda stawka podwyższana jest o inny procent. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że stawki podatku 
szczegółowo były omawiane na posiedzeniu Komisji Rady 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy wyjaśniła zasady podwyższania stawek i 
stwierdziła, że nie kierujemy się równym procentem podwyżek dla wszystkich 
stawek. 
Nie zgłoszono innych zapytań. 
Uchwała Nr XLVII/320/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa doi obliczania 
podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na terenie gminy Krzykosy. 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy – przedstawiła Radzie opinię 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej o projekcie uchwały 
Nikt z radnych nie miał uwag do projektu uchwały 
Uchwała Nr XLVII/321/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa doi obliczania podatku 
rolnego na rok podatkowy 2015 na terenie gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
Do pkt. 13.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie 
gminy Krzykosy. 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Paweł Wrembel – jaka była zasada ustalenia stawek tego podatku. Pytam 
o to dlatego, ze w stawkach tego podatku nastąpiła rewolucja, a to nie jest dobre.  
Pan Krzysztof Zimoch – czy ustalenie takich stawek da coś posiadaczom 
pojazdów. 
Radny Stanisław Janasik – wszyscy posiadający pojazdy na tym skorzystają. 
Temat ten był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i takie 
propozycje zostały ustalone. 
Pan Wójt – już od początku roku przymierzaliśmy się do szczegółowej analizy 
tego podatku. Chcieliśmy, aby stawki były realne.  
Nie zgłoszono innych zapytań. 



Uchwała Nr XVII/322/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych). 
Do pkt. 14. 
Informację o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych 
przedstawił Radzie Pan Wiesław Zając Przewodniczący Rady  Gminy 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
Do pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie wniosek Wójta o wydanie 
opinii o celowości utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Nikt radnych nie miał pytań w tej sprawie 
Opinia Nr 1 o celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Witowo została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 13 radnych) 
Opinia Nr 2 o celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Murzynowiec Leśny została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
Opinia Nr 3 o celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Pięczkowo została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
Opinia Nr 4 o celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Miąskowo została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
Do pkt. 16. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt Uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Uchwała Nr XLVII/323/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 Do pkt. 17. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
Uchwała Nr XLVII/324/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
Do pkt. 18. 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty – przedstawił 
Radzie prezentację multimedialną na temat realizacji zadań oświatowych w 
gminie. 
 



W dyskusji głos zabrali: 
Radny Paweł Wrembel – nadal uważam, ze jedno przedszkole w gminie 
powinno być czynna dłużej niż 5 godzin. 
Pan Dyrektor GOO – bardzo byśmy chcieli, aby tak było, ale to są ogromne 
koszty. 
Pan Wójt – utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach kosztuje nas 
100 tys. zł.  
Do pkt. 19. 
Radni nie złożyli interpelacji ani zapytań. 
Do pkt. 20. Wolne głosy i wnioski. 
Pani Anna Wojtkowiak – sołtys Witowo – wnioskowała do Wójta, aby autobus 
szkolny dojeżdżał do Bronisławia. Wnioskowała także, aby w przyszłym roku 
założyć lampę uliczna do Państwa Rybków w Witowie. Sołectwo przeznaczyło 
część środków na ten cel z funduszu sołeckiego. 
Radna Powiatowa Renata Jarzembowska podziękowała wszystkim za 
współpracę. Mieliśmy wspólne priorytety i dlatego wiele sukcesów jest 
wspólnych. Życzyła wszystkim kandydatom na radnych sukcesu wyborczego. 
Pan Krzysztof Zimoch zapytał czy do 13 marca 2015r. zakończy się budowa 
boisk w Krzykosach.  
Radny Powiatowy Antoni Ochowiak – powiedział, że współpraca wszystkich 
gmin w powiecie jest bardzo ważna. Władze powiatowe  źle współpracowały z 
samorządami. Również życzył wszystkim sukcesu wyborczego. 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – podziękowała wszystkim za 4 lata 
współpracy. Wiele w tej kadencji zostało zrobione. 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – zaprosił wszystkich uroczystości 
Święta Niepodległości w Pięczkowie w dniu 11 listopada. 
Pan Wójt – lampa do Państwa Rybków jest to sprawa priorytetowa. Firma 
wykonująca boisko w Krzykosach wie o terminie zakończenia budowy.  Do 
końca marca musimy rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim. Dziękuję 
Radnej Powiatowej Pani Jarzembowskiej za doprowadzenie do realizacji 
budowy drogi Solec – Sulęcin. Od 2007 roku na terenie gminy wybudowaliśmy 
27 km dróg asfaltowych. 
Nie zgaszono innych zapytań ani wniosków. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLVII Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                                 Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                                  Rady Gminy 
                                                                                         Wiesław Zając   
 
 
 


