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

20 grudnia 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 
Panin Iwona Stępa  – Pracownik 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 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXVII 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 XXVII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy i zaproponował autopoprawkę polegająca na tym, 
że pkt. 12. otrzymałby brzmienie: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
bezpłatny wymiar zajęć. Dotychczasowe punkty 12, 13 i 14. miałyby numery 
13, 14 i 15  
Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanej autopoprawki porządku Sesji 
i została ona zatwierdzona jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek Sesji z 
autopoprawką. Został on przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych)  
 
Porządek XXVII 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. 
 
 



 
-2- 

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 wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik 
zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych gminy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez 
Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. 
13. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie Sesji. 
 
 

Do pkt. 3. 
Protokół z ostatniej tj. XXVI Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w jego wypowiedzi w pkt. Wolne 
głosy i wnioski dotyczącej ulicy Kwiatowej wnioskował jeszcze o naprawę 
nieprzejezdnych ulic żużlem 
 
Nie było innych uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatnie tj. XXVI  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) 
 
Do pkt. 5. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
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Pan Wójt powiedział: 
W dniu 25 listopada br. W Średzkim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z 
okazji 150 rocznicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich. Odebrałem nagrodę 
dla KGW Sulęcin.  W dniu 27.11. uczestniczyłem w obchodach 70-lecia OSP 
Garby. W dniu 30. 11. odbył się odbiór Biblioteki w Pieczkowie. Obecnie trwa 
wyposażanie obiekty i mam nadzieję, że w miesiącu marcu zostanie 
uruchomiona. W dniu 5.12. uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Oddziału 
Gminnego Z OSP. Omawiano sprawy bieżące oraz zjazd powiatowy Z OSP. W 
dniu 7 grudnia wspólnie z Panem Starostą uczestniczyłem w spotkaniu z 
władzami kolejowymi. Najpierw na przejeździe kolejowym w Solcu, a później 
podpisaliśmy w Urzędzie Gminy stosowne porozumienie. W jego ramach kolej 
zobowiązała się do wykonania szeregu prac na tym przejeździe, ale będzie to 
robione po wniosku Starosty w tej sprawie. W Solcu budowany jest chodnik na 
razie na odcinku 130 metrów. Jest tam zrobione odwodnienie. W dniach 12 i 13 
grudnia uczestniczyłem w jasełkach w Solcu i Krzykosach. Przygotowały je 
dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych. W dniu 13 grudnia z pracownikami 
OPS odwiedziłem Pana Sobiecha z Pięczkowa w okazji 90 urodzin. W dniu 14 
grudnia uczestniczyłem w 25-leciu powstania Izb Rolniczych. W dniu 15 
grudnia brałem udział w Gali ”Dopalacze niszczą życie”. Przygotowała tą 
uroczystość Szkoła w Krzykosach, która z tym projektem zajęła II miejsce w 
województwie. W dniu 16 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym 
zorganizowanym dla podopiecznych przez OPS. W dniu 10 grudnia odbyła się 
XV już impreza Dinozaury. W dniu 9 grudnia odbył się przetarg na dowożenie 
dzieci do Szkół, Pan Wójt podał wyniki przetargu.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany w 
uchwale budżetowej na 2016 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. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Krzykosy zmieniającej 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 
wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w 
zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Ne XXVII/169/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zasad przyznawania diet dla radnych gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zasad 
przyznawania diet dla radnych gminy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zasad przyznawania diet dla sołtysów. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zasad 
przyznawania diet dla sołtysów została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
bezpłatny wymiar zajęć 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXVII/173/2016 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
bezpłatny wymiar zajęć została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 13. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Nie było interpelacji ani zapytań. 
 
Do pkt. 14. Wolne głosy i wnioski 
 
radny Teofil Grewling Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił Radzie 
informację z prac Komisji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał Radnym  życzenia jakie napłynęły do 
Biura Rady Gminy. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys z Pięczkowa zaprosiła wszystkich do kaplicy w 
Pięczkowie w dniu 22 stycznia 2017 roku na koncert kolęd. Złożyła także 
wszystkim zebranym życzenia świąteczne 
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Do pkt. 15. 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wiesław Zając zamknął XXVII Sesję 
Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady w imieniu własnym oraz Pana Wójta złożył w wszystkim 
zebranym życzenia świąteczne. 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 
 
 
 


