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

26 listopada 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 Katarzyna Kasperska – pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów  
alkoholowych 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XII 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 14 radnych, co 
stanowi  93,66% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XII Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji 
Porządek XII Sesji został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek XII 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 sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków 
transportowych na terenie gminy Krzykosy. 
10 Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z 
Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w latach 
2016 – 2017”. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach 
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok..  
14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2016 rocznego programu 
współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.  
15. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
16. Wolne głosy i wnioski. 
17. Zakończenie Sesji. 
 
 

Do pkt. 3. 
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji, która 
przedstawiła Radzie protokół z ostatnie tj. XI Sesji Rady Gminy. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu 
 
Protokół z ostatniej tj. XI Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 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) 
 
Do pkt. 5. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział między innymi: 
 W dniach od 30 października do 3 listopada naprawiane było drogi kamieniem 
w Murzynowcu Leśnym oraz z Witowa do Bronisławia.  W dniu 6 listopada 
odwiedziłem z pracownikami OPS Panią Kubiak z Miąskowa z okazji 90-tych  
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urodzin.  W dniu 9.11. uczestniczyłem w podsumowaniu projektu „Mój 
patriotyzm” w szkole w Pięczkowie. W dniu 10 listopada rozpoczął się audyt 
związany z termomodernizacją placówek oświatowych.  W dniu 11 listopada 
obchodzimy tradycyjnie w Pięczkowie  Święto Niepodległości.  w DNIU 15 
LISTOPADA W Witowie odbyły się strażackie zawody w strzelaniu z 
wiatrówki i tenisie stołowym . W dniu 16 listopada spotkał się Zarząd Gminny 
OSP i omawiano sprawy bieżące. W dniu 21 Listopada w Solcu Koło Gminnego 
PZERiI obchodziło uroczystość Dnia Seniora. W dniu 22 listopada 
uczestniczyłem w uroczystości 70-lecia zespołu „Tośtoki” w Pieczkowie.  W 
dniu 23 listopada zakupiliśmy samochód Citroen Berlingo dla OPS. Poprzedni 
samochód zostanie sprzedany. Otrzymaliśmy dodatkowo 70 tys. zł na drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Paweł Macie3jewski – dlaczego przeznaczonych musi być dodatkowo 50 
tys. zł na płac e w oświacie, jeżeli nauczyciel jest na urlopie zdrowotnym, a 
przecież nie ma zastępstwa.  
 
Radny Dariusz Psyk – może te 50 tys. potrzebne było na nagrody dla 
nauczycieli, bo właśnie w takiej kwocie zostały wypłacone.  
 
Wyjaśnień w tej sprawie udzielili Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
oraz Pan Michał Jankowiak – Dyrektor GOO 
 
Nie wniesiono innych zapytań do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2015 rok została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały 
i 2 głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Krzykosy uchwały zmieniająca uchwałę 
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy 
Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wysokości stawek w 
podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały uchwały w 
sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w 
realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób z terenu województwa wielkopolskiego” w latach 2016 – 2017” 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani 
Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w 
realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób z terenu województwa wielkopolskiego” w latach 2016 – 2017” została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krzykosach została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 12.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Statutu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Krzykosach została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2016 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani 
Katarzyna Kasperska pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia na rok 2016 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia na rok 
2016 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 15. Składanie interpelacji i wniosków Radnych 
 
Nie złożono interpelacji i wniosków. 
 
Do pkt. 16. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna Zofia Grzesik przedstawiła Radzie informację z pracy Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
 
Radny Dariusz Psyk – przedstawił radzie – informację z pracy Komisji Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ekologii 
 
Radny Teofil Grewling – przedstawił Radzie informację z pracy Komisji 
rewizyjnej 
 
Przewodniczący Rady Gminy poi9nformował zebranych, że wpłynęło z Urzędu 
Skarbowego pismo w sprawie i oświadczeń majątkowych Radnych. Z uwagami 
można zapoznać się osobiście w Biurze Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował także o uwagach RIO do naszych uchwał. 
 
Radny Dariusz Psyk wnioskował o naprawę dróg równiarką. 
 
Pani Czesława Zięta ;podziękowała Panu Dyrektorowi GOK za pomoc w 
organizacji 70-lecia zespołu Tośtoki. Powiedziała, że drugiego takiego 
Dyrektora na pewno trudno byłoby znaleźć.  
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Pan Aleksander Gabała – sołtys Miąskowo – zapytał kto będzie dostarczał 
deklaracje za śmieci. 
 
Radny Paweł Maciejewski poinformował, że Pani Szymczak mimo zgłoszenia 
nie przyjechała w sprawie połamanych konarów. 
 
Pan Wójt – będą jeszcze w tym roku prace na drodze w Sulęcinie. Na drogi 
gminne wyjedziemy po niedzieli.  Będzie jeszcze trochę żużla. Sposób 
dostarczania deklaracji jeszcze nie został ustalony. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań i wniosków. 
 
Do pkt. 17. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 
 
                                                                                    Wiesław Zając  
 
 
 
 


