
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2013 
z XXXV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

 29 listopada 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 
Beata Jagodzińska – p.o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXV 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 11 radnych, co 
stanowi 73,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXV 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji 
polegającą na wprowadzeniu punktu 13. porządku Sesji o treści: „Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/213/2012 Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy”. 
Pozostałe punkty miały by numeracje 14 i 15.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionej przez Przewodniczącego Rady 
propozycji zmiany w porządku Sesji i autopoprawka została przyjęte 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych). 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji z 
autopoprawką i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 11 radnych). 
 
 
Porządek XXXV Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wystąpienie Przedstawicieli Towarzystwa Sportowego MTB Team. 
3. Ustalenie porządku Sesji. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji 
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5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami  
     Rady Gminy. 
6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i  
    Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na 2014 rok.. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  
      Murzynowo Leśne. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu  
      uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
      rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy 
      Krzykosy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/213/2012 Rady 
      Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do  
      sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
      gminy Krzykosy 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15.Zakończenie Sesji. 
 
 

Do pkt. 3.  
Glos zabrał przedstawiciel Klubu MTB Team Środa Wlkp. który mówił na 
temat działalności klubu oraz o zamiarze zrealizowania na terenie powiatu 
średzkiego szeregu ścieżek rowerowych.  
Prosił samorząd o wsparcie tych działań.  
 
Do pkt. 4. 
Protokół z ostatniej tj. XXXIV Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie wniesiono uwag do protokółu. 
Protokół z ostatniej tj. XXXIV Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 12 radnych 
 
Do pkt. 5. 
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. 6.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
Zamontowane zostało lustro na skrzyżowaniu w Murzynowie Leśnym przy 
kaplicy. Otrzymaliśmy dofinansowanie do placów zabaw w wysokości 
78.730,00 zł. Uczestniczyłem w zebraniu ZG OZ OSP w Krzykosach, gdzie 
omawiano realizacje budżetu strażackiego w 2013 roku oraz zamierzenia na rok 
2014. W dniu 18 listopada nastąpiło rozgraniczenie gruntów pod wałem 
przeciwpowodziowym. W tej sprawie odbędzie się jeszcze spotkanie. W dniu 12 
listopada złożyliśmy wnioski do Lidera na 8m projektów. GOK 5 projektów i 
Urząd 3 projektu. 2 wnioski nie zostały przyjęte, ale powtórzymy je w 2014 
roku. W dniu 26 listopada br. dostarczyliśmy piasek z solą na drogi. W tym dniu 
zostały zebrane też pobocza przy drodze do Witowa. Na razie nie będzie robione 
odwodnienie w Sulęcinku na ul. Słonecznej gdyż SKR nie wyraziła zgody. 
Robiona jest droga z Witowa do Bronisławia. Powiększony będzie parking przy 
skrzyżowaniu w Krzykosach. W realizacji tego zadania pomoże nam właściciel 
gruntu Pan Kowalewski. Będzie nowy słup oświetlenia ulicznego w 
Wiktorowie. Na utylizację pokryć azbestowych daliśmy 2330 zł. Wykorzystano 
tylko 1.400 zł. Będzie utwardzana kamieniem droga z Garb do Murzynowa 
Leśnego, ale tylko do torów kolejowych. Rozpoczęte są prace wodociągowe w 
Lubrzu do Pana Kuźniaka.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
Do pkt. 7.  
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 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXXV/244/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych)  
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy 
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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 XXXV/245/2013 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Krzykosy rok została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych)  
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXV/246/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXV/247/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/248/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 12.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXV/I249/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zarządzenia 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w 
drodze inkasa na terenie gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2013 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/250/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2013 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 14. Wolne głosy i wnioski. 
Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił 
Radzie informację z kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną.  
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy … - 
przedstawił Radzie informację z posiedzenia tej Komisji. 
 
Radny Romuald Pawlik – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej 
przedstawił Radzie informację z posiedzenia Komisji. Powiedział, że Komisja 
na swym posiedzeniu zajmowała się projektem budżetu Gminy na 2014 roku. 
Jedyna uwagę Komisja miała do planowanych podwyżek cen wody i ścieków. 
Komisja proponuje, aby podwyżka wynosiła 3%, a nie jak zaplanowano 5%.  
Radny Pawlik przekazał również swoje uwagi do projektu uchwały o zmienie 
planu zagospodarowania na kolejną sesję.  
Ustalono terminy posiedzeń Komisji, i tak 
Komisja Rewizyjna 2.12.2013r. godz. 10.00 
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Komisja Rozwoju 3.12.2013r. godz. 9.00 
Komisja Oświaty 6.12.2013r. godz. 13.00 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 3.12.2013r. o godz. 
12.00 w Środzie Wlkp. odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu średzkiego z udziałem Wojewody Wielkopolskiego. 
Zaprosił chętnych do wzięcia w niej udziału. 
 
Radny Romuald Pawlik – proszę aby obecni na tej debacie zabrali głos w 
sprawie zainstalowania na skrzyżowaniach w Krzykosach i Murzynówku 
sygnalizacji świetlnej.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie uwagi Urzędu 
Skarbowego w Środzie do złożonych przez Radnych i pracowników 
samorządowych oświadczeń majątkowych 
Poinformował, że w miesiącu grudniu zwoła: 
12 grudnia posiedzenie wspólne wszystkich Komisji 
20 grudnia Sesja Rady Gminy 
30 grudnia Sesja Rady Gminy 
 
Radny Dariusz Szymczak – podziękował Panu Wójtowi za założenie lustra w 
Murzynowie Leśnym. 
 
Pani Anna Wojtkowiak – sołtys Witowo – podziękowała Bibliotece i GOK za 
zorganizowanie w Witowie konkursu recytatorskiego. Była to bardzo ładna 
impreza. 
 
Pan Marek Binkowski – sołtys Sulęcin – wnioskował o wymalowanie pasów 
przejścia dla pieszych przy szkole w Sulęcinie 
 
Pan Wójt – poinformował, że od nowego roku planuje się dostarczenie do 
mieszkańców blankietów wpłat za śmieci. Zauważył, że mało było strażaków na 
odchodach Święta Niepodległości w Pięczkowie. Na pewno na debacie o 
bezpieczeństwie wspomnimy o światłach. Krzykosy mają sznsę na te światła, 
ale w sprawie Murzynówka ciągle trwają rozmowy. Kończy się dostawa żużla 
na ten rok na drogi na terenie gminy. Nie wiem czy będzie przejście dla 
pieszych w Sulęcinie, gdyż nie ma tam chodnika i prowadziłoby do rowu. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań i wniosków. 
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Do pkt. 15.  
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zająć zamknął XXXV Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
 
Protokółowała:                                                         Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                          Rady Gminy 
 
                                                                               Wiesław Zając 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


