
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2017 

z XXXVIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

30 października 2017 roku 

W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 

oraz 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 

Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 

Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 

Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XXXVIII 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 15 radnych, co 

stanowi  100% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXVIII 

Sesji Rady Gminy Krzykosy. 

Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 

zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Porządek XXXVIII Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku Sesji. 

3. Przyjęcie protokołu 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 uchwale budżetowej na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2018 na terenie gminy Krzykosy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy 

Krzykosy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2017-2022 
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13. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

14. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie. 

15. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

16. Wolne głosy i wnioski. 

17. Zakończenie Sesji. 

 
  

 

 
 

Do pkt. 3. 

Protokół  z ostatniej tj. XXXVII Sesji przedstawiła Radzie Pani Mirosława 

Skowrońska – protokolant Sesji 

 

Radny Paweł Maciejewski – zauważył, że w pkt. 11 nie ma jego wypowiedzi. 

 

Nie było innych uwag do przedstawionego protokołu. 

 

Protokół z XXXVII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 4.  

Głos zabrał Pan Wiesław Zając Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił 

Radzie informację o swojej pracy od ostatniej Sesji Rady Gminy Krzykosy. 

(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Do pkt. 5. 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 

działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 

 

Pan Wójt powiedział: W dniu 5 października br. odbyła się w naszej Gminie 

Wojewódzka Rada Kultury. W dniu 7 października swoje 95-lecia świętował 

chór „Głos z nad Warty”. W m-cu wrześniu odbyły się zebrania we wszystkich 

sołectwach. Dokonano na nich podziału środków funduszu sołeckiego na 2018 

rok. Przeważała na tych zebraniach tematyka dróg gminnych i powiatowych. W 

dniu 8.10 odbył się kolejny rajd rowerowy organizowany przez GKRZPA 

„Szukamy nowej drogi”. Wzięło w nim udział około 250 osób”. Nagrodą 

główną były dwa rowery. W dniu  12 października uczestniczyłem w spotkaniu 

ze wszystkim i nauczycielami z gminy Krzykosy z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  W dniu 13 października została oddana do użytku droga w 

Bronisławiu. W dniu 18 października spotkaliśmy się szkole w Murzynowie 

Leśnym z projektantem rozbudowy szkoły i poczyniliśmy stosowne ustalenia. 

19 października uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 10-lecia istnienia 
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Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. W dniu 29 października w Domu 

Strażaka w Witowie odbył się doroczny turniej strażaków w tenisie stołowym i 

wiatrówce. Pan Wójt podał wyniki turnieju. Trwają naprawy dróg i wożenie 

żużla, ale ze względu na opady deszczu prace zostały przerwane. 

Nie było pytań do Pana Wójta. 

 

Do pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 

Gminy 

 

Radny Jerzy Dominik – zapytał dlaczego na akumulatory i przewody jest 

przeznaczonych tak dużo pieniędzy. 

 

Pan Wójt – agregat zakupiony przez GOK jest duży. Będzie stał z dala od 

obiektu i musi być dużo przewodów oraz odpowiednie akumulatory. Środki 

zostały dokładnie obliczone 

 

Nie było innych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 

Gminy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie 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 

wysokości stawek podatku od nieruchomości  
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego  projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 9.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na terenie gminy Krzykosy 

 

Projekt Uchwały uzyskał pozytywna opinię Powiatowej Izby Rolniczej w 

Środzie Wlkp. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego na rok podatkowy 2018 na terenie gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych  

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/226/2017  Rady Gminy Krzykosy w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 11. 

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 

 

Głos zabrała Radna Anna Wojtkowiak, która stwierdziła, że ze względu na to, iż 

jest ona jednym z inkasentów tych podatków nie weźmie udziału w głosowaniu 

nad tą uchwałą. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
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Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 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. Udziału w głosowaniu nie brała Radna 

Anna Wojtkowiak). 

 

Do pkt. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Krzykosy na lata 2017-2022. 

 

Radny Teofil Grewling zapytał czy w budynku komunalnym a Garbach gdzie 

sprzedane zostały 2 mieszkania nadal mamy 100% udziału w gruntach. 

 

Pan Wójt jest to na pewno dobry zapis z projekcie uchwały gdyż mamy tam 

100% udziału w gruntach pozostałych po sprzedaży. 

 

Nie było innych zapytań do projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Krzykosy na lata 2017-2022 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o złożonych przez 

radnych i pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych 

(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Do pkt. 14. 

Informację o realizacji zadań oświatowych w gminie przedstawił Radzie Pan 

Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

(informacja została przedstawiona jako prezentacja multimedialna). 

 

Do pkt. 15. Interpelacje i zapytania radnych. 

Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji i zapytań. 

 

Do pkt. 16. Wolne g losy i wnioski. 

 

Radna Anna Wojtkowiak przedstawiła Radzie informację z pracy Komisji 

Budżetowo – Finansowej. 
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Radna Zofia Grzesik przedstawiła Radzie informację z pracy Komisji Oświaty 

 

Radny Teofil Grewling złożył Radzie informację z pracy Komisji Rewizyjnej 

 

Radny Dariusz Psyk złożył Radzie informację z pracy Komisji Rozwoju Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo od Pana Eugeniusza Gołębiaka 

z Murzynówka w sprawie źle wykonanych prac na drodze w Murzynówku 

(zebranie pobocza drogi). 

 

Radny Jerzy Dominik – czy Pani Skarbnik może mi wyjaśnić dlaczego jest taka 

różnica w metrach budynków gospodarczych, 

 

Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy – w ubiegłym roku Radni, nie wiem z 

jakiej przyczyny, mieli podane złe dane. Dane te były do budżetu wprowadzone 

już prawidłowo. Nie ma spadku ilości opodatkowanych metrów budynków 

gospodarczych. Jest nieznaczny wzrost.  

 

Pan Ryszard Włodarczyk – mówił na temat odbytej na naszym terenie 

Wojewódzkiej Radzie Kultury. oraz zaprosił zebranych na obchody Święta 

Niepodległości, które odbędą się w dniu 10 listopada w Pięczkowie. 

 

Radny Jerzy Dominik – dlaczego ta patriotyczna uroczystość odbywa się w 

dzień roboczy o godz. 15.oo. Przecież tej porze wszyscy są w pracy. Na siłę 

będzie ściągnięta młodzież szkolna. 

 

Pan Ryszard Włodarczyk – wiemy wszyscy o tym, że dorosłych na tych 

uroczystościach nie ma prawie w ogóle. Żeby zorganizować takie Święto trzeba 

porządną orkiestrę zamówić, a mogliśmy to zrobić tylko na 10 listopada.  

 

Radna Urszula Kosmecka - zaprosiła zebranych na uroczyste śpiewanie pieśni 

patriotycznych z okazji Święta Niepodległości do Pięczkowa w dniu 12 

listopada 2017 roku o godz. 15.30. 

 

Radna Powiatowa Pani Renata Jarzembowska – mówiła na temat zadań, które 

jeszcze w tym roku powiat będzie realizował oraz jakie środki z powiatu zostaną 

przekazane do gminy m. innymi na ekwiwalent strażacki. 

 

Radna Zofia Grzesik wyraziła uznanie dla organizatorów zarówno 95 – lecia 

Chóru „Głos z nad Wart”, jak i Spotkania Wojewódzkiej Rady Kultury. Obydwa 

wydarzenia były przygotowane perfekcyjnie.  
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Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – przy PZERiI koło w Krzykosach istnieje 

„Kapela Emilia”. Kapela daje w ciągu roku wiele koncertów na terenie 

województwa i kraju. Promuje naszą gminę. Chciałabym, aby ten zespół działał 

przy Gminnym Ośrodku Kultury. 

 

Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek – wnioskował o lepsze oznakowanie ul 

Borowskiej i Kopczynowskiej w Sulęcinku. Postawić tam dodatkowe tabliczki, 

aby np. pogotowie ratunkowe nie błądziło. Naprawić ul. Mostową w Sulęcinku 

lub wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. 

 

Pan Feliks Szmania – sołtys Murzynowo Leśne – autobus szkolny zatrzymuje 

się nie w tym miejscu gdzie jest to wyznaczone. Wystarczy przestawić znak. 

Oznakować także wyjazd straży pożarnej. 

 

Radny Krzysztof Jankowiak – zająć się tematem gazyfikacji gminy. Wielu 

mieszkańców jest zainteresowanych zainstalowaniem gazu.  

 

Pan Wójt – zwrócimy się do PGNiG w sprawie gazyfikacji gminy, ale na razie 

nie ma zainteresowanych założeniem gazu na naszym terenie. Uważam, że 

sprawę Kapeli „Emilia” należy najpierw przedyskutować na posiedzeniu 

Komisji Oświaty. Postaramy się o lepsze oznakowanie ulic w Sulęcinku. Ul. 

Mostowa w przyszłym roku będzie częściowo utwardzona. Może to rozwiąże 

problem.  

 

Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek – strażacy proszą aby usunąć kontenery 

na odzież używaną z terenu strażackiego. 

 

Pan Wójt – kontenery musieliśmy zabrać z placu kościelnego i postawić na 

naszym gruncie. Nie chcemy pozbawiać mieszkańców możliwości pozbywania 

się ubrań.  

 

Radny Dariusz Psyk – czy jest sens tworzyć sołectwo Borowo. Podobno 

zbierane są podpisy w tej sprawie. 

 

Pan Wójt – do utworzenia sołectwa potrzebne są specjalne procedury. Na razie 

nic nie wiemy w tej sprawie. 

 

Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – od strony Murzynówka powinna być także 

tablica informująca do dojeździe do miejscowości Wiosna. Potrzebna jest 

równiarka na wszystkie drogi we wsi. Na rozdrożu dróg należy usunąć akację. 

 

 



 

 

-8- 

Do pkt. 17.  

Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 

Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wiesław Zając zamknął XXXVIII 

Sesję Rady Gminy Krzykosy. 

Protokółowała:                                                     Przewodniczący 

M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 

 

                                                                              Wiesław Zając 
 


