
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2016 
z XXIV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

27 października 2016 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 Bogumiła Kosmowska - Jerzyniak  –Kierownik Ośrodka Pomocy   
Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXIV 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 XXIV 
Sesji Rady Gminy Krzykosy i zaproponował autopoprawkę polegającą  na  
dopisaniu pkt.15. o treści: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowej. 
Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany oraz do 
zaproponowanego nowego porządku Sesji i został on zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Porządek XXIV 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 uchwale budżetowej na 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2017 na terenie gminy Krzykosy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
11. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
12. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych.  
13. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach 
Krzykosy, Murzynowo Leśne i Sulęcinek. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/40/2015 Rady Gminy 
Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Krzykosy 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy 
nieruchomości gruntowej. 
16. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie. 
17. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
18. Wolne głosy i wnioski. 
19. Zakończenie Sesji. 
 

Do pkt. 3. 
 
Protokóły  z ostatniej zwyczajnej tj. XXIII Sesji został przesłany radnym na 
pocztę elektroniczną  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w związku z powyższym 
został on przyjęty bez odczytania. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że zapoznał się z protokołem i jego zdaniem 
zgodnie odzwierciedla przebieg XXIII Sesji Rady Gminy 
  
Nikt z Radnych nie miał uwag do propozycji Pana Przewodniczącego. 
 
Protokół z XXIII  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 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: 2.10 odbył się kolejny rajd rowerowy organizowany przez 
GKRZPA „Szukamy nowej drogi”. Wzięło w nim udział około 250 osób”. 
Nagroda główna były dwa rowery. W dniu 11 października br. uczestniczyłem 
w spotkaniu w biskupem gnieźnieńskim i mam zapewnienie, że kuria nie będzie 
występować o cmentarz w Pięczkowie. W dniu 17.10 spotkałem się z 
przedstawicielami firmy ENEA w sprawie III etapy budowy oświetleń 
ulicznych. W dniu 12 października odbył się odbiór drogi ul. Środkowa w 
Solcu. W dniu 19 października mieliśmy kontrolę oczyszczalni ścieków przez 
WFOR. Wyniki kontroli są dobre. 20 października odbyło się spotkanie z 
małżonkami odchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uczestniczyło w 
nim 12 par. W dniu 23. 10 w Witowie odbył się tradycyjnie turniej tenisa 
stołowego i strzelania z wiatrówki strażaków. Pan Wójt podał wyniki turnieju. 
W dniu 24 października spotkałem się z Panem Starostą Średzkim i Radnymi 
powiatowymi w sprawie uruchomienia linii autobusowej do Środy Wlkp. Mamy 
wstepne ustalenia i autobus od nowego roku powinien kursować. Będzie to 
autobus bezpłatny. Dzięku8je Pani sołtys i zaangażowanym mieszkańcom 
Witowie za zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci. Na bieżąco wożony jest 
żużel i są naprawiane drogi w gminie. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa chce przekazać nam grunt na Wiośnie przy świetlicy. Mamy już 
wstępne uzgodnienia. Jutro ma być robiony drugi dywanik asfaltowy na drodze 
z So0lca do Sulęcinka.  
 
Nie było pytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
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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 XXIV/152/2016 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  
 
Radny Jerzy Dominik – wnioskował aby podatek od budynków mieszkalnych 
wynosił 0,70 zł od m2, a od pozostałych budynków 3,95 zł/m2. 
 
Propozycję Radnego Dominika Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie: 
 
0,70 zł/m2 od budynków mieszkalnych – 15 radnych było za tą propozycją 
Propozycja została przyjęta i zostanie dokonany odpowiedni zapis w projekcie 
uchwały. 
 
3,95 zł/m2 od pozostałych budynków – 4 radnych było za ta propozycją, 7 
radnych było przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania 
Propozycja Radnego Dominika nie została przyjęta.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości z poprawką naniesiona w wyniku 
przeprowadzonego głosowania wniosku Radnego Dominika. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego nowego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIV/153/ 2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości została przyjęta przy 12 głosach za 
przyjęciem uchwały i 3 głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
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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 2017 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 XXIV/154/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2017 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 XXIV/155/2016  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 informację o złożonych przez 
radnych i pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie wnioski Wójta o wydanie 
opinii o celowości utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Nikt z Radnych nie miał wytań w powyższej sprawie: 
 
Opinia Nr 1/2016 w sprawie celowości utwardzenia drogi w miejscowości 
Bronisław została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
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Opinia Nr 2/2016 w sprawie celowości utwardzenia drogi w miejscowości 
Wygranka została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Opinia Nr 3/2016 w sprawie celowości utwardzenia drogi w miejscowości 
Miąskowo została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę Nr 
VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowej 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowej została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 16. 
Informacje o realizacji zadań oświatowych w gminie przedstawił Radzie Pan 
Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
(informacja została przedstawiona jako prezentacja multimedialna). 
 
Do pkt. 17. 
Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji i zapytań. 
 
Do pkt. 18. Wolne g losy i wnioski. 
 
Radna Zofia Grzesik przedstawiła Radzie informację z pracy Komisji Oświaty 
 
Radny Dariusz Psyk złożył Radzie informację z pracy Komisji Rozwoju Gminy 
 
Radny Teofil Grewling złożył Radzie informację z pracy Komisji Rewizyjnej 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo z Pabianic w sprawie turnieju 
piłki nożnej samorządowców. 
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – podziękowała Radzie za ujęcie w 
przyszłorocznych zadań utwardzenia odcinka drogi w Wygrance. Bardzxo 
potrzebny jest żużel na drogi w sołectwie. Pilnie potrzebna jest też naprawa 
drogi do Pięczkowa. 
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Pan Jerzy Głowala sołtys Sulęcinek – zaprosił zebranych w dniu 6 listopada br. 
do Sulęcinka na inscenizację  Historyczna poświęconej 1050 rocznicy chrztu 
Polski. Dziękuję także wszystkim sołtysom za udział w warsztatach 
kulinarnych.  
 
Pan Feliks Szmania – sołtys Murzynowo Leśne – prosił aby Sołtysi byli 
informowani o dostawach żużla do wsi oraz naprawach dróg we wsi. Obecnie 
takiej informacji nie ma.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – również prosiła o informację o działaniach na 
drogach i innych we wsi prowadzonych przez Urząd Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – prosił Wójta aby Sołtysi byli informowani o 
wszelkich pracach we wsi. 
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – poinformował, że w ramach 
programu Dom Kultury + w dniu 25 listopada Zespół „Tośtoki” będzie 
nagrywał płytę. Zaprosił także zebranych na obchody Święta Niepodległości, 
które odbędą się w dniu 11 listopada w Pięczkowie. 
 
Pan Wójt – koszty autobusu do Środy będziemy pokrywać solidarnie po połowie 
ze Starostwem. Będzie to około 5 tys. zł miesięcznie. Po niedzieli będzie 
robiony kanał miłosławski z Garb do Murzynowa Leśnego.  My chcemy aby 
kanałó był zrobiony cały również na obszarach leśnych. Żużel jest sukcesywnie 
do poszczególnych wsi wożony i sołtysi muszą o tym wiedzieć. Równiarka cały 
czas pracuje na drogach. 
 
Pan Wójt i Pan Przewodniczący również zaprosili zebranych na obchody Święta 
Niepodległości do Pi1)ęczkowa w dniu 11 listopada 2016 roku 
 
Do pkt. 19. 
 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wiesław Zając zamknął XXIV Sesję 
Rady Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 
 
 
 




