
 

P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013 
z XXVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 14 marca 2013 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni wg załączonej listy obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki  – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał Pan Wiesław Zając 
– Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy, który powitał zebranych w sali obrad 
radnych i stwierdził, że dzisiejsza Sesja zwołana została w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek Pana Wójta. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co 
stanowi 93,3% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie zaproponowany przez 
Wójta projekt porządku nadzwyczajnej Sesji. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Porządek XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzykosy 

 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Krzykosy.  
2. Zakończenie Sesji.  
 
Do pkt. 3.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka– Główny Księgowy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XXVII/186/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Wobec faktu wyczerpania porządku Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Wiesław Zając zamknął XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy.  
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2013 

z XXVI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  
30 stycznia 2013 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak – Kierownik 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 
Pan Franciszek Surdyk – delegat do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXVI 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 13 radnych, co 
stanowi 86,66% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXVI 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Porządek XXVI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami  
    Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na  
    „zakup oprogramowania Geo-Info 6 i Net” 
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego 
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  
    usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
    nieruchomości z terenu Gminy Krzykosy i zagospodarowania tych odpadów  
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      w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za  
      gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie  
     gminy Krzykosy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości  
      gruntowej (przepompownia Sulęcinek). 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność  
      gminy Krzykosy (droga Młodzikowo). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
14. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.   
15. Wolne głosy i wnioski. 
16.Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXV Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXV Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
(Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 4. 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, który 
przedstawił Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady 
Gminy 
(informacja Przewodniczącego 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:  
Zakończyła się nauka w Zaocznym technikum Rolniczym w Krzykosach. 
Nowego naboru uczniów nie było. Szkołę ukończyło 14 osób. W dniu 7 stycznia 
br. uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP. Na 
spotkaniu podsumowano działania w 2012 roku oraz ustalono harmonogram 
zebrań w OSP i imprez strażackich.  Ustalono także, że z okazji Dnia Strażaka 
odbędzie się w kościele w Solcu msza w intencji strażaków. 
W dniu 10 stycznia odbyła się Gala „Zasłużony dla Gminy Krzykosy” w której 
wszyscy radni uczestniczyli.  W dniu 18 stycznia uczestniczyłem w koncercie 
noworocznym organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Środa  
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Wielkopolska.  W dniu 17 stycznia otrzymaliśmy na konto środki za drogi. 
Żużel na drogi będzie dostarczała firma Pana Kukulskiego w ilości 1.700 ton. 
Gminny Ośrodek Oświaty wypłacił dodatki uzupełniające dla nauczycieli. 
Odbył się przetarg na dostawę opału do obiektów gminnych. Wpłynęło 5 ofert. 
Wygrała firma Pana Sebastiana Gasza w Orzesza w woj. śląskim. Złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie drogi Solec – Sulęcinek. Nasz wniosek został 
sklasyfikowany na 44 pozycji z czego wynika, że nie otrzymamy 
dofinansowania. W dniu 7 lutego odbędzie się przetarg na sprzedaż działek. W 
m-cu styczniu uczestniczyłem w spotkaniach kolędowych. 
 
Nie zgłoszono zapytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/177/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Zakup 
oprogramowania Geo – Info 6 i Net”. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Zakup oprogramowania Geo – 
Info 6 i Net” została przyjęta przy 14 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie 
wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 8.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. 
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Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego została przyjęta jednogłośnie ( w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzykosy 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzykosy i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 10.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Florian Frąckowiak – stwierdził, że jego zdaniem § 13 regulaminy jest 
zbyt mało precyzyjny nie zawiera zapisu o nieczystościach płynnych.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – w regulaminie nie możemy zbyt 
konkretnych zapisów zawierać.  
 
Radny Romuald Pawlik wnioskował, aby w  § 10 ust. 3 dokonać zapisu o treści: 
§ 10 ust. 3 pkt. 6 „ W przypadku, kiedy w nieruchomości prowadzona jest 
działalność gastronomiczna lub handlowa spożywcza, właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną ilość koszy, lub 
pojemników, by zapewnić porządek i swobodną możliwość pozbywania się 
przez klientów opakowań zakupionych towarów”. 
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Ponadto wnioskował, aby w § 4. ust. 8 wskazać aptekę, która będzie 
przyjmować leki przeterminowane.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – moim zdaniem nic w regulaminie nie 
należy zmieniać. Porządek przed sklepami i lokalami musi być, bo właściciel 
dostanie karę. Nie możemy też w regulaminie wskazać konkretnej apteki, bo to 
zbyt szczegółowy zapis. 
 
Radny Romuald Pawlik – wniosek w sprawie pojemników na śmieci nadal 
podtrzymuję.  
 
Radny Dariusz Psyk – zaczynamy komplikować sobie w miarę dobry projekt 
regulaminu  
 
Radny Paweł Wrembel – popieram wniosek Radnego Pawlika o obowiązku 
ustawienia koszy przed sklepami. Na pewno be3dzie mniej bałaganu.  
 
Radny Stanisław Janasik – uważam, że należy zawrzeć zapis, żeby pojazd 
odbierający śmieci wjeżdżał na posesję oddalona od drogi głównej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Janasika. 
 
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, 7 radnych było przeciwnych, 4 radnych 
wstrzymało się od głosowania. (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Pawlika, aby wskazać aptekę, gdzie będą oddawane przeterminowane leki. 
 
Za wnioskiem głosowało 3 radnych, 8 radnych było przeciwnych, 4 radnych 
wstrzymało się od głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Wniosek nie został przyjęty.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Pawlika, aby przed sklepami i lokalami gastronomicznymi ustawić pojemniki na 
śmieci. 
Za wnioskiem głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 4 radnych 
wstrzymało się od głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Wniosek został przyjęty. 
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W uchwale zostanie zawarty zapis: 
§ 10 ust. 3 pkt. 6 „ W przypadku, kiedy w nieruchomości prowadzona jest 
działalność gastronomiczna lub handlowa spożywcza, właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną ilość koszy, lub 
pojemników, by zapewnić porządek i swobodną możliwość pozbywania się 
przez klientów opakowań zakupionych towarów”. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawiony projekt uchwały 
 
Uchwała Nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy została przyjęta 
przy 13 głosach za przyjęciem uchwały, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie 
wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nabycia na 
rzecz gminy nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 12.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
gminy Krzykosy. 
 
W dyskusji głos zabrali; 
 
Radny Robert Witczak – odcinek drogi, która będzie robiona w Młodzikowie 
przebiega również przez teren lasów państwowych. Czy jest załatwiona też 
zamiana z tym właścicielem. 
 
Pan Wójt – dzisiejsza uchwałą zamieniamy grunty z osobą prywatną. Odcinek 
drogi będzie przebiegał przez teren lasów państwowych i ta sprawa tez będzie 
regulowana. Może to będzie zamiana, a może przejecie. Na razie lasy nie robią 
trudności z przejazdem tym odcinkiem drogi.  
 
Nie było innych pytań do projektu uchwały.  
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Uchwała Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
 Do pkt. 13.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
planu pracy Komisji rewizyjnej na 2013 rok. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXVI/184/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie planu pracy 
Komisji rewizyjnej na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 14. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie skargi na 
bezczynność Wójta została przyjęta przy 14 głosach za przyjęciem uchwały i 1 
głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Florian Frąckowiak – prosił o zainteresowanie się zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych. Powiat lekceważy mieszkańców i drogi 
powiatowe po opadach śniegu sa w fatalnym stanie. 
 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak – Kierownik OPS – prosiła zebranych o 
zgłaszanie bezdomnych oraz ludzi, którzy nie mają opału, a nie zgłaszaja się do 
OPS. 
 
Radna Urszula Chojnacka – prawdopodobnie mają btyć rządowe pieniądze na 
prowadzenie oddziałów przedszkolnych. proszę o zainteresowanie się tym 
tematem.  
 
Radny Dariusz Psyk – poinformował, że w dniu 7.02.2013r. odbędzie się 
posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy. 
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Radny Stanisław Litke – ubolewam nad tym, ze w tym roku tak skromnie będą 
przebiegać uroczystości Dnia Strażaka. Moim zdaniem strażacy w 
poszczególnych OSP powinni spotkać się chociaż we własnym gronie. 
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – pomimo nawiezienia żużla droga do 
Wiosny jest w złym stanie. Ten co miał ja naprawić nie wywiązał się z 
obietnicy. 
 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 13 radnych). 
 
Pan Wójt – tez uważam, że powiat źle utrzymuje drogi w okresie opadów 
śniegu. Nasze drogi były dobrze odśnieżane. Na pewno będziemy interesować 
się sprawą pieniędzy na oddziały przedszkolne. Można ubolewać nad 
reorganizacja odchodów „Dnia Strażaka”, ale taka zapadła decyzja na Zarządzie 
Oddziału Gminnego Z OSP. Nie wiem ile żużla było nawiezione na Wiosnę, ale 
ta droga będzie na bieżąco naprawiana.  
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – poinformował, że w dniu 3 marca 
w Garbach będzie koncert kabaretu.  
 
Radny Leszek Marciniak – wnioskował, aby sołtysi otrzymali pieniądze za 
roznoszenie nakazów płatniczych. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Gmina nie płaci na 
roznoszenie nakazów. Sołtysi mają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 150 
zł na kwartał oraz jakiś procent od inkasa podatku.  
 
Pan Wójt – w naszej gminie sołtysi nie są źle wynagradzani. Oprócz 
wymienionych kwot mają także płacona dietę za udział w Sesjach Rady Gminy. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Do pkt. 16. 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji, Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXVI Sesję 
Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                           Wiesław Zając 
 


