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

29 października 2015 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 Jolanta Litka – Główny Księgowy  
Pani Bogumiła Kosmowska - Jerzyniak  –Kierownik Ośrodka Pomocy   
Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Anna Zimoch – Radna Powiatowa 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XI 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 XI Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
Zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji polegającą na zmianie treści 
pkt. 9 porządku Sesji, który po zmianie będzie brzmiał „9. Podjęcie uchwały w 
sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec – Sulęcinek” w 
ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej autopoprawki porządku Sesji 
Porządek XI Sesji został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Porządek XI 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. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 przystąpienia do realizacji projektu 
inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na 
odcinku Solec – Sulęcinek” w ramach programu wieloletniego pod nazwą 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 
2019” 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2016 na terenie gminy Krzykosy. 
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
13. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych.  
14. Wybory ławników. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy. 
17. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie. 
18. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
19. Wolne głosy i wnioski. 
20. Zakończenie Sesji. 
 

Do pkt. 3. 
 
Głos zabrał Radny Wiesław Zając – rzewodniczący Rady Gminy, który 
zaproponował, aby protokół z ostatniej tj. X Sesji Rady Gminy przyjąć bez 
odczytania . 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionej propozycji. 
 
Protokół z ostatniej tj. X Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
bez odczytania (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 protokółu) 
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Do pkt. 5. 
 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział między innymi: 
W dniu 26 września br. odbył się turniej piłkarski drużyn OSP. Uczestniczyło 6 
drużyn. Pan Wójt podał wyniki turnieju. W dniu 27 odbył się bieg przełajowy 
„Leśnia Zadyszka” w Bronisławiu oraz coroczny rajd rowerowy organizowany 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięło w 
nim udział 214 osób. Trasa rajdu liczyła 38 km. W dniu 30 września br. odbył 
się przetarg za sprzedaż gruntu w Krzykosach 6,78 ha. W dniu 19.10. podpisano 
akt notarialny z nabywcami.  W dniu 3 października w Garbach odbył się 
Festiwal Seniorów.  W dniu 6 października spotkał się Zarząd Gminny OSP na 
którym omawiano sprawy bieżące.  W dniu 8 października uczestniczyłem w 
spotkaniu z nowym Starostą średzkim. Mamy nadzieję na dobra współpracę i 
więcej prac na drogach powiatowych, Aktualnie zbierane są pobocza.  W dniu 
14 października spotkałem się z nauczycielami i pracownikami oświaty z okazji 
ich święta. W dniu 15 października w Urzędzie Gminy odbyło się coroczne 
spotkanie z Jubilatami obchodzącymi 50-lecie ślubu. Zakupiliśmy GPS do 
pomiaru gruntów. Będzie pomocy przede wszystkim w wyznaczaniu granic 
dróg. W dniu 23 października odwiedziłem Państwa Muszyńskich z Sulęcina z 
okazji 60-lecia ślubu. W dniu 24 października uczestniczyłem w otwarciu 
remizy Osp w Pieczkowie. Został udrożniony przepust między Krzykosami a 
Solcem. Uzgodniliśmy, że otrzymamy od Starostwa pieniądze na budowę drogi 
Solec – Sulęcinek przez Przymiarki. Rozpoczął się remont drogi kamieniem w 
Murzynowcu Leśnym przez las. Będzie też robiona droga w Bronisławiu 
Dobiega końca I etap doświetleń w gminie. Będzie rekultywacja rowów i 
zbieranie pobocza na ul. Miłosławskiej. Otrzymamy 40% umorzenia pożyczki z 
WFOŚ na budowę oczyszczalni ścieków. Odbiór drogi w Sulęcinie został 
przesunięty na 5 listopada br.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej 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. 
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Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
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 XI/62/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej  została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
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 XI/63/2015 Rady Gminy Krzykosy określenia 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 
przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa 
drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec – Sulęcinek” w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019” 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Radzie Pan Wójt oraz Pan 
Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Krzykosy  w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 
550130P na odcinku Solec – Sulęcinek” w ramach programu wieloletniego pod 
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nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019” została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na terenie gminy Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy, która powiedziała również, że projekt uchwały uzyskał pozytywna 
opinię Powiatowej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2016 na terenie gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych)  
 
Do pkt. 12.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informacje o złożonych przez 
Radnych oświadczeniach majątkowych. 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie cztery wnioski Wójta o 
wydanie opini o celowości utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag w tym temacie Rada wydała jednogłośnie 
pozytywne opinie o celowości utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
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Opinia Nr 1/2015 Krzykosy ul. Okrężna 
Opinia Nr 2/2015 Garby Do Wiejskiego Ośrodka Kultury 
Opinia Nr 3/2015 Sulęcinek ul. Zacisze 
Opinia Nr 4/2015 Solec ul. Krótka i Środkowa 
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ustroju sądów powszechnych z końcem br. mija kadencja 
wybranych ławników sądowych. 
Zgodnie z wyżej wymieniona ustawą Rada Gminy powołała zespół ds. wydania 
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 
Zespół taka opinie przygotował. 
 
Prezes Sądu Okręgowego wyznaczył nam do wybrania 5 ławników. W 
ustawowym terminie zgłosiły się tylko 4 osoby i spośród nich będziemy 
dokonywać wyboru. Głosowanie musi być tajne. 
 
przewodnicząca zespołu opiniującego kandydatów na ławników Radna Zofia 
Grzesik przedstawiła Radzie opinię o kandydatach, a Przewodniczący Rady 
Gminy pismo komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu o kandydatach 
(obydwa dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Wobec powyższego Rada wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
Maciej Roszyk 
Mirosław Kozubski 
Waldemar Dobroszczyk  
 
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie, 
które odbywało się w ten sposób, że jeden z członków Komisji Skrutacyjnej 
odczytywał nazwiska Radnych w kolejności alfabetycznej. Wymieniony Radny  
udawał się do przygotowanego miejsca do tajnego głosowania i dokonywała 
stosownego wyboru. 
Po akcie głosowania Komisja opuściła sale posiedzeń celem przeliczenia głosów 
i sporządzenia protokołu głosowania. 
W obradach nastąpiła przerwa 
Po powrocie na salę posiedzeń Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
przedstawił protokół wyników głosowania 
(protokół stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy przedstawił 
Radzie projekt uchwały w sprawie wyboru ławników 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru ławników 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania 
deklaracji została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 
 
Do pkt. 16.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Gminie Krzykosy została przyjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt. 17. 
Realizacje zadań oświatowych w gminie przedstawił Radzie Pan Michał 
Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty. 
(informacja była przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej) 
 
Do pkt. 18. Składanie interpelacji i wniosków radnych. 
 
Nikt z Radnych n ie zgłosił interpelacji ani wniosków. 
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Do pkt. 19. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie pisma jakie wpłynęły do Rady 
w okresie od ostatniej Sesji9 Rady Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział również, że spotkała się kapituła 
Wyróżnienia  „Zasłużony dla Gminy Krzykosy” i dokonała zmian w 
regulaminie. Pan Przewodniczący podał jakich zmian dokonano. Na spotkaniu 
w m-cu maju kapituła spośród zgłoszonych wyłoniła jednego laureata. jest nim 
Pan Bronisław Zając.  
 
Radny Jerzy Dominik zaproponował, aby podatek został opracowany w 
tabelach. Będzie to dla Radnych bardziej czytelne. 
 
Radna Zofia Grzesik przedstawiła informację z posiedzenia Komisji9 Oświaty z 
dnia 6 października br. Komisja zajmowała się budżetem GOK na 2016 rok oraz 
wyjechała do nowych przedszkoli w Sulęcinku i Krzykosach.  
 
Radny Dariusz Psyk – złożył informację z pracy Komisji Rozwoju Gminy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował o rozmowie z firma, która 
miała zbadać czy na naszym terenie można budować fermy wiatrowe. Sytuacja 
nie jest dobra, bo mamy dużo lasów. 
 
Pan Wójt – prowadzimy rozmowy w sprawie partnerstwa prywatnego przy 
budowie drogi Solec – Sulęcinek.  
 
Radny Jerzy Dominik – mieszkańcy ul. Wrzesińskiej proszą o wiatę 
przystankową.  
 
Nie zgłoszono innych spraw 
 
Do pkt. 20. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 
 
                                                                                    Wiesław Zając  
 
 


