
 
 
 

 
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013 

z XXXIV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  
 30 października 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 p.o Skarbnika Gminy 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXIV 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 XXXIV 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji 
polegającą na wprowadzeniu punktu 5. porządku Sesji o treści: „5. Informacja 
Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy”. Punkt ten został 
przypadkowo pominięty. Ponadto zaproponował włączenie do porządku Sesji 
dwóch dodatkowych punktów i tak: po pkt. 16. Pkt. 17. o treści: Podjęcie 
uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi mieszkańców oraz pkt.18. 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi mieszkańców do rozpatrzenia 
Wójtowi Gminy”. Pozostałe punkty miały by numeracje 19 i 20.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionej przez Przewodniczącego Rady 
propozycji zmian w porządku Sesji i autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji z 
autopoprawkami i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych). 
 
 



Porządek XXXIV Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji 
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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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2014 na terenie gminy Krzykosy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od 
środków transportowych na terenie gminy Krzykosy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy  
15. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
16. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi mieszkańców 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi mieszkańców do 
rozpatrzenia Wójtowi Gminy. 
19. Wolne głosy i wnioski. 
20.Zakończenie Sesji. 
 
 

Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXXIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie wniesiono uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXXIII 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) 
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Do pkt. 5.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
Będzie usunięty słup energetyczny na chodniku na ul. Okrężnej w Solcu. 
Odbyła siwe uroczystość 80-lecia OSP Krzykosy.  Uczestniczyłem w corocznej 
imprezie Wielkopolskie śpiewanie. Impreza odbyła się tradycyjnie w Sulęcinku. 
W dniu 24 października br. na uroczystości w Urzędzie Gminy wręczyłem 
medale „za długoletnie pozycie małżeńskie”. 11 października w Dyrektorem 
GOO odwiedziliśmy placówki oświatowe z okazji Święta Edukacji Narodowej. 
Usunięte zostały drzewa przy drodze Witowo – Bronisław. Modernizowane są 
przejazdy kolejowe w gminie. Naprawiają też kamieniem zepsute przez nich 
drogi.  Poszerzona została droga gruntowa do Lubrza i w miejscowości 
postawiono znak ograniczenia prędkości. Uczestniczyłem w posiedzeniu 
Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP w Krzykosach. Daliśmy 10 tys. zł na sprzęt 
dla OSP Krzykosy. Rozpoczynamy remont góry świetlicy w Sulęcinku i będzie 
tam biblioteka.  W Witowie odbył się turniej tenisa stołowego oraz strzelania z 
wiatrówki organizowany przez strażaków.  Pan Wójt podał wyniki zawodów.  
22 października spotkałem się w Dyrektorami szkół. Rozmawialiśmy o 
planowanych inwestycjach w oświacie w 2014 roku.  Prowadzimy nadal 
rozmowy z bankiem w sprawie wprowadzenia kont indywidualnych w opłatach 
za śmieci. Być może będzie można dokonywać opłat za śmieci raz na dwa 
miesiące.  
 
Nie było pytań 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 – Skarbnik Gminy 
 
Radny Florian Frąckowiak – zapytał kto daje dotację do wyprawek szkolnych. 
 
Pani Skarbnik Gminy – jest to dotacja państwa. 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 



 
Uchwała Nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych)  
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Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca, uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego została przyjęta przy 14 głosach za przyjęciem 
uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
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 XXXIV/236/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
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Do pkt. 10. 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
obniże4nie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na terenie gminy Krzykosy 
 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy – przedstawiła Radzie opinię 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie projektu uchwały 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIV/237/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniże4nie 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2014 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 XXXIV/238/2013 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 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
odpłatną służebnością przesyłu 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIV/239/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną 



służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych)  
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Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
odpłatną służebnością przesyłu 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIV/240 /2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych)  
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
gminy Krzykosy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIV/241/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych)  
 
Do pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informacje o złożonych przez 
Radnych i pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu ) 
 
Do pkt. 16.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pisma Wójta w sprawie 
wydania opinii o celowości utwardzenia dróg  dojazdowych do gruntów rolnych 
 
Nikt z radnych nie miał zastrzeżeń do propozycji Wójta. 
 
Opinia Nr 1 – droga w Krzykosach 



Opinia Nr 2 – droga w Solcu 
Opinia Nr 3 droga w Sulęcinku 
 
Powyższe opinie zostały przyjęte jednogłośnie (w głosow3aniu uczestniczyło 15 
radnych) 
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Do pkt. 17. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia ponownej skargi mieszkańców. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 
ponownej skargi mieszkańców została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 18. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przekazania skargi mieszkańców do rozpatrzenia Wójtowi 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta,  Pani Ewa 
Tomczak, Sekretarz Gminy 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIV/243/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przekazania 
skargi mieszkańców do rozpatrzenia Wójtowi została przyjęta przy 14 głosach 
za przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych).  
 
Do pkt. 19. Wolne głosy i wnioski. 
radny Florian Frąckowiak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych – przedstawił Radzie informację z posiedzenia Komisji w 
dniu 30 września 2013 roku 
 
Radny Paweł Maciejewski – zapytał jak będzie wyglądać sieć przedszkoli, które 
będą pracować więcej niż 5 godzin.  
 
Radny Florian Frąckowiak – po analizach Komisja być może wystąpi do Rady z 
konkretnymi wnioskami. 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i 
Ekologii – przedstawił Radzie informacje z posiedzenia Komisji, które odbyło 



się w terenie i dotyczyło zalewania pół w Murzynowcu Leśnym i Pięczkowie. 
Komisja nie zajęła konkretnego stanowiska w tych problemach.  Wnioskowano 
jednak do Wójta o pomoc w budowie obwałowania w Murzynowcu. Komisja 
zapoznała się również wnioskiem mieszkańców ul. Leśnej w Sulęcinku o  
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utwardzenie tej ulicy i stwierdziła, że wniosek będzie brany pod uwagę w 
późniejszych latach, 
 
Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
Radzie informację posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie wnioski mieszkańców 
Krzykos o wykup drogi i przekazał je do Komisji Rozwoju. Marszałek 
Województwa negatywnie ustosunkował się do apelu o powstanie w Środzie 
Wlkp. ośrodka egzaminacyjnego na prawo jazdy kategorii A,A1 itp. Przedstawił 
także apel Rady Powiatu o pomoc finansową w zakupie urządzeń dla Szpitala w 
Środzie Wlkp. 
 
Radny Leszek Maźwa – czy przed Świętem Niepodległości będzie dokończony 
remont pomnika w Pięczkowie  
 
Radny Paweł Wrembel – wnioskował o zainstalowanie świateł z radarem na 
przejściach dla pieszych na ul. Głównej w Krzykosach, szczególnie przy 
przedszkolu. Prosił także aby starosta wydał zgodę na pobudowanie kilku 
metrów chodnika w rejonie ul. Jabłoniowej, bo z przejścia dla pieszych wchodzi 
się na pobocze drogi.  
 
Pani Anna Wojtkowiak – sołtys Witowo – wnioskowała o naprawę uszkodzonej 
w wypadku lampy oświetleniowej w Wiktorowie oraz zapytała, czy będzie 
załozona woda do Pana Rybki w Witowie.  
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – zaprosił zebranych na uroczyste 
obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. do Pięczkowa.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – podziękował za kamień na drogi w 
Sulęcinku. Czy w przyszłym roku będzie II etap rozbudowy szkoły w Sulęcinku. 
Czy będzie zrobione odwodnienie na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, 
Kopczynowskiej i Leśnej. Czy w przyszłym roku będą nowe oświetlenia uliczne 
zakładane. 
 
Pan Wójt – od poniedziałku będzie remont pomnika. Na pewno zdążą zrobić. 
Wystąpimy z wnioskiem o sygnalizację z radarem na Głównej w Krzykosach. 



Przejście dla pieszych przy ul. Jabłoniowej było na życzenie mieszkańców, a 
teraz robi się problem. Moim zdaniem kilka metrów chodnika nie zda egzaminu.  
Lamy nie naprawiamy, bo toczy się postępowanie i Policja nie może skazać nam 
winnego, abyśmy z ubezpieczenia zapłacili naprawę. Państ6wo Rybkowie mieli 
zrobić projekt wodociągu, ale na razie nie zgłosili się.  Na razie nie wiemy czy  

-9- 
 
w przyszłym roku będzie II etap rozbudowy szkoły w Sulęcinku. Działamy nad 
odwodnieniem na wskazanym skrzyżowaniu w Sulęcinku i mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku uda nam się to zrobić. Może dostaniemy jeszcze kamień z 
PKP. Na razie nic nie robimy w sprawie nowych oświetleń ulicznych. Może w 
przyszłym roku coś zaczniemy, ale jeżeli będziemy mieć środki. 
 
Radny Dariusz Szymczak – wnioskował o założenie lustra na skrzyżowaniu 
przy kaplicy w Murzynowie Leśnym.  
 
Pan Wójt – uważam, że Komisja Rozwoju powinna temat luster na 
skrzyżowaniach omówić, bo więcej jest takich wniosków. 
 
 
Do pkt. 20. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXXIV Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                         Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                          Rady Gminy 
 
                                                                               Wiesław Zając 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


