
P R O T O K Ó Ł  NR VIII/2015 
Z VIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej 

w dniu 12 czerwca 2915 roku 
W Sesji uczestniczyli radni oraz wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pani Teresa Marszałkowska – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2 
Otwarcia VIII 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 radnych. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt porządku Sesji i 
zaproponował autopoprawkę polegającą na dodaniu jednego punku o treści 
„Podjęcie apelu w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo wodne”. 
Zaproponował, aby był to pkt.10 Sesji. 
Nikt Radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku sesji i 
porządek został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych).  
Porządek VIII 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 2015 rok 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krzykosy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i 
zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy. 
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10. Podjecie apelu w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo 
wodne. 
11. Składanie interpelacji i wniosków radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski 
13. Zakończenie Sesji 

Do pkt. 3. 
Protokół z ostatniej  tj. VII Sesji Rady Gminy Krzykosy przedstawiła Radzie 
Pani Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu 
Protokół z ostatniej tj. VII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 4 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił 
Radzie informację o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.  
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 6.   
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który przedstawił 
Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 21 maja br. brałem udział w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP w Krzykosach na którym omawiano sprawy związane z zawodami 
strażackimi. W tym dni byłem też z wizytom u Pani Mąka z okazji 90 urodzin. 
W dniu 29 maja nastąpiło w powiecie otwarcie ofert na przebudowę drogi 
powiatowej w Sulęcinie.  dzisiaj będzie ogłoszenie wyników przetargu. W dniu 
31 maja odbyły się wybory do Izby Rolniczej. Z naszej gminy delegatami 
zostali Pan Mirosław Kozubski i Pan Franciszek Surdyk. Była bardzo niska 
frekwencja. Trochę powyżej 3%.  W dniu 31 maja ucze3stniczyłem także w 
Świecie4 Dnia Matki w Pieczkowie oraz w Festynie w Krzykosach.  
Podpisaliśmy umowę na budowę oczyszczalni ścieków. W dniu 7 czerwca 
zakończyły się rozgrywki Piłkarskiej Ligii Gminnej. pan Wójt podał wyniki 
rozgrywek.  W tym dniu odbył się też Festyn u Państwa Błaszaków w 
Sulęcinku. W dniu 8 czerwca nastąpiło otwarcie ofert na dokumentację na 
kanalizację Pięczkowa i Witowa. Wpłynęły 3 oferty. W dniu 8 czerwca 
odwiedziliśmy Pana Czesława Surdyka z okazji 90 urodzin. Uczestniczyłem 
także w Walnym zebraniu SKR.  Wynik Spółdzielni jest ujemny. dzisiaj mija 
termin składania ofert na dostawę energii elektrycznej. Do Starosty zgłosiliśmy 
problem przejścia dla pieszych na ul. Głównej  oraz zamówiliśmy barierkę na ul. 
Klonową przy wyjściu z placu zabaw. Pan Wójt podał również wyniki 
egzaminów klas VI. Nasza gmina wypadła najlepiej w powiecie. Pan Wójt 
mowił także na temat projektów jakie przygotowuje GOO. 
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Radny Dariusz Psyk – zapytał ile podobnych do naszej oczyszczali wybudowała 
firma BROMAST. 
 
Pan Wójt – można to wyjaśnić i pojechać zobaczyć wykonanie.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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 w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/39/2015 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 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
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Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i 
zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych). 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt apelu w sprawie 
odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo wodne 
 
Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Radzie Pani Ewa Tomczak – Sekretarz 
Gminy 
 
Apel w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo wodne zpstał 
przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych). 
 
Do pkt. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Nikt z Radnych nie zgłosił interpelacji ani zapytań. 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Dariusz Psyk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i 
Ekologii przedstawił Radzie informację posiedzenia Komisji. Komisja 
zajmowała się sprawą gospodarki odpadami. W tej chwili trwa przetarg na 
wybór odbierającego z naszej gminy odpady stałe.  
Komisja zaproponował do projektu uchwały następujące stawki opłaty 
śmieciowej: 
Śmieci niesegregowane – 40,00 zł od gosp. domowego 
Segregowane – 20,00 zł od gosp.. dom. 
Gospodarstwo domowe jednoosobowe – 14 zł 
Gospodarstwo domowe dwuosobowe – 18 zł 
Komisja wnioskowała do Wójta o przeprowadzenie kontroli czy zakłady na 
terenie gminy mają podpisane umowy na odbiór śmieci. 
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Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych przedstawiła i8nformację z posiedzenia Komisji Omawiano 
sprawę nagród sportowych, sportu szkolnego piłkarskiej Ligii gminnej. 
Poruszono sprawę dachu na Sali gimnastycznej w Pięczkowie, boiska szkolnego 
w Sulęcinku, wyrównania boiska szkolnego w Murzynowie Leśnym a także 
braku zaplecza przy kompleksie boisk w Krzykosach.  
Na tym posiedzeniu Dyrektor GOO przedstawił wyniki egzaminu 
sześcioklasistów. Pan Dyrektor GOO mówił także na temat projektu, który 
przygotowuje, a dotyczy uruchomienia przedszkola 9 godzinnego. 
 
Radny Dariusz Psyk – stwierdził, że przed podjęciem decyzji o uruchomieni 
przedszkola 9 godzinnego powinno odbyć się wspólne poeidzenie wszystkich 
Komisji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pisma jakie wpły7nęły do 
Rady Gminy 

1. Ze Sądu Administracyjnego w sprawie rozprawy o planie 
zagospodarowania 

2.  Ze Sądu Okręgowego w sprawie wyboru ławników. 
3. Od Pana Andrzeja Wojciechowskiego w sprawie reklamy na hipodromie 

w Młodzikowie. 
4. Od RIO w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji rewizyjnej o 

absolutorium. 
5. Od Sądu Administracyjnego w sprawie rozprawy o deklaracje śmieciowe.  

 
Radny Jerzy Dominik wnioskował o zniesienie ograniczenia prędkości w 
Witowie do 40km/h.  Jest przez wieś chodnik i ograniczenie jest niepotrzebne.  
 
Radny Dariusz Psyk wnioskował, aby w całej gminie znieść ograniczenia 
prędkości do 40 km/h. 
 
Radna Anna Wojtkowiak – mieszkańcy Witowa maja różne zdanie w sprawie 
zniesienia ograniczenia prędkości.  
 
Pan Wójt ja problem zgłoszę, ale najpierw zapytam mieszkańców na zebraniu 
wiejskim we wrześniu. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo zaprosiła wszystkich na Festyn „Wieś 
się bawi” w dniu 21 czerwca 2015 roku. Podziękowała za propozycję 
zróżnicowania opłat za śmieci.  
 
 



-6- 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – nie wiadomo czy organ nadzoru przyjmie 
taką uchwałę. 
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – mówił na temat trudności w 
organizacji imprez plenerowych, gdyż GOK nie posiada sceny z atestem. 
Obecna scena jest w złym stanie. Prosił o przemyślenie tematu. 
 
Radna Anna Wojtkowiak – powiedziała, że tematem sceny zajmie się Komisja 
Budżetowo – Finansowa. 
 
Nie zgłoszono i9nnych zapytań ani wniosków. 
 
Do pkt. 13. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął VII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                               Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                                Rady Gminy 
                                                                                      
                                                                                       Wiesław Zając 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


