
P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 
z I Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku 

W Sesji uczestniczyli radni raz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litke – Skarbnik Gminy 
Pani Bogumiła Kosmowska Jerzyniak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
 
Wszyscy zebrani powstali i został odśpiewany Hymn Państwowy 
 
Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonał Pan Stanisław Litke – Radny Senior 
 
Radny Senior powitał zebranych w sali obrad radnych oraz zaproszonych gości. 
Pogratulował radnym wyboru. 
 
Radni złożyli Ślubowanie: 
 
Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że Radny Senior odczytał Rotę 
Ślubowania, a najmłodszy Radny Leszek Maźwa  po kolei odczytywał nazwiska 
radnych, każdy z wywołanych Radnych wypowiadał słowo „Ślubuję”. 
 
Protokół ze złożonego ślubowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 
Radny Senior stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi 
100% ogółu Rady.  
Wobec powyższego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Radny Senior przedstawił Radzie projekt porządku I Sesji Rady Gminy 
Krzykosy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji. 
 
Porządek Sesji został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
 
Porządek I Sesji Rady Gminy Krzykosy 
 
1.Odśpiewanie Hymnu Państwowego 
2.Powitanie.  
3.Akt Ślubowania radnych 
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4.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku Sesji. 
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Krzykosy o stanie gminy. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy wyborze    
    Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego. 
7.Wybór Przewodniczącego rady Gminy: 

a) zgłaszanie kandydatur  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej 
c) akt głosowania 
d) ogłoszenie przez Komisję skrutacyjną wyników wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy i podjęcie uchwały 
8.Przekazanie przewodnictwa obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu   
    Rady Gminy 
9.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

a) zgłaszanie kandydatur  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej 
c) akt głosowania 
d) ogłoszenie przez Komisję skrutacyjną wyników wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i podjęcie uchwały 
10.Wolne głosy i wnioski. 
11.Zakończenie Sesji.  
 
Do pkt. 5.  
Sprawozdanie o stanie gminy przedstawił Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt 
Gminy Krzykosy 
(raport stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Nikt z radnych nie miał uwag ani pytań do wypowiedzi Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący obrad przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie sposobu 
głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy i 
Wiceprzewodniczącego. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie sposobu głosowania 
przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
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Do pkt. 7. 
 
Przewodniczący obrad Radny Stanisław Litke prosił o zgłaszanie kandydatur na 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Teofil Grewling zgłosił kandydaturę Radnego Wiesława Zająca   
Radny Zając wyraził zgodę na kandydowanie 
 
Radna Urszula Chojnacka zgłosiła kandydaturę Radnego Romualda Pawlika. 
Radny Pawlik wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) zamknęli listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Kandydatami na Przewodniczącego Rady Gminy są: 
Radny Romuald Pawlik 
Radny Wiesław Zając 
 
Rada jednogłośnie w głosowaniu jawnym (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) powołała Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów 
Przewodniczącego Rady Gminy w składzie: 
Radny Leszek Maźwa 
Radny Dariusz Psyk   
Radny Paweł Wrembel 
 
Komisja opuściła salę posiedzeń celem przygotowania kart do głosowania. 
 
W obradach nastąpiła przerwa. 
 
Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 
Głosowanie odbywało się w ten sposób, że wywoływani w porządku 
alfabetycznym Radni otrzymywali kartę do głosowania wchodzili do 
pomieszczenia za osłoną tam dokonywali wyboru i wrzucali kartę do 
głosowania do urny. 
 
Po zakończeniu akty głosowania Komisja ponownie opuściła salę posiedzeń 
celem przeliczenia głosów i sporządzenia protokółu z głosowania. 
 
W obradach nastąpiła przerwa.  
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Po powrocie na salę posiedzeń Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny 
Leszek Maźwa przedstawił Radzie protokół Komisji Skrutacyjnej z 
przeprowadzonych wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy. 
(protokół Komisji Skrutacyjnej st6anowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady 
Gminy Krzykosy wybrany został Radny Wiesław Zając 
 
Przewodniczący obradom Radny Senior Stanisław Litke przedstawił Radzie 
projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
 
Radny Senior Stanisław Litke przekazał przewodnictwo obrad nowo 
wybranemu Przewodniczącemu rady Gminy Wiesławowi Zającowi. 
 
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając przejmując 
przewodnictwo obrad podziękował radzie za zaufanie jakim go obdarzyła i 
stwierdził, że dołoży wszelkich starań, aby Rada pod jego kierownictwem 
pracowała sprawnie, skutecznie i zgodnie z prawem dla dobra Gminy, 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgodnie ze Statutem Gminy 
Krzykosy Rada musi dokonać wyboru jednego wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Zgłoszono następujące kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 
Radny Michał Grochowski 

 
Radny Michał Grochowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Rada zamknęła listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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Kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został radny Michał 
Grochowski 
 
W związku z tym, że żaden z członków Komisji Skrutacyjnej nie jest 
kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady 
zaproponował aby Komisja Skrutacyjna pracowała w niezmienionym składzie 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do propozycji {Przewodniczącego Rady i została 
ona zatwierdzona jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Komisja opuściła salę posiedzeń celem przygotowania kart do głosowania. 
 
W obradach nastąpiła przerwa. 
 
Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 
Głosowanie odbywało się w ten sposób, że wywoływani w porządku 
alfabetycznym Radni otrzymywali kartę do głosowania wchodzili do 
pomieszczenia za osłoną tam dokonywali wyboru i wrzucali kartę do 
głosowania do urny. 
 
Po zakończeniu akty głosowania Komisja ponownie opuściła salę posiedzeń 
celem przeliczenia głosów i sporządzenia protokółu z głosowania. 
 
W obradach nastąpiła przerwa.  
 
Po powrocie na salę posiedzeń Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny 
Leszek Maźwa przedstawił Radzie protokół Komisji Skrutacyjnej z 
przeprowadzonych wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy. 
(protokół Komisji Skrutacyjnej st6anowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
 
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy Krzykosy wybrany został Radny Michał Grochowski 

 
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając przedstawił Radzie projekt 
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Florian Frąckowiak – zapytał czy zabezpieczone są wały 
przeciwpowodziowe, bo może zdarzyć się znowu powódź. Stan wody jest 
wysoki.  
 
Radny Paweł Maciejewski – powiedział, że popękana jest śluza w wale w 
Krzykosach. Czy będzie to naprawione. 
 
Radna Urszula Chojnacka – na ul. Szkolnej w Sulęcinku w wyniku wysokiego 
stanu wody może zarwać się przepust na drodze. Czy będzie to naprawione. 
 
Radny Romuald Pawlik – wnioskował o przeznaczenie pieniędzy w 
przyszłorocznym budżecie nas naprawę przepustów. Bardzo wiele jest 
zniszczonych, co powoduje zalania.  
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – przepust na drodze w Garbach grozi 
zarwaniem. 
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – Niedawno naprawiony przepust na drodze 
w Wiośnie jest już dziurawy.  
 
Pan Wójt – w tej chwili grożenia powodziowego ze strony Warty nie ma. Gorzej 
jest z lokalnymi zalaniami i podtopieniami spowodowanymi przez kanały i 
Maskawę. Wszystkie problem zostały zgłoszone do WZIR, ale oni nie mają 
pieniędzy i nic nie robią. My co musimy to robimy. Systematycznie workami z 
piaskiem zasypywany jest staw w Lubrzu. Wiele problemów takich jak np. 
przepusty możemy jedynie konserwować i w razie pilnej potrzeby podejmujemy 
działania interwencyjne. 
Do pkt. 11.  
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął I Sesję Rady Gminy 
Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                 Rady Gminy 
 
                                                                         Wiesław Zając  


