
P R O T O K Ó Ł Nr II/2010 
z II Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki  – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litke – Skarbnik Gminy 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak  – Kierownik Ośrodka Pomocy  
                                                                     Społecznej 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor GOO  
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia II 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 II Sesji 
Rady Gminy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu porządku Sesji i 
został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek II Sesji Rady Gminy Krzykosy 
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2.Ustalenie porządku Sesji. 
3.Ślubowanie Wójta 
4.Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
5.Powołanie Komisji Rewizyjnej. 
6.Powołanie Komisji Budżetowo – Finansowej. 
7.Powołanie Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii. 
8.Powołanie Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych. 
9.Ustalenie diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy 
10.Ustalenie diet dla Radnych. 
11.Ustalenie diet dla sołtysów. 
12.Ustalenie wynagrodzenia Wójta. 
13.Wolne Głosy i wnioski. 
14 Zakończenie Sesji. 
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Do pkt. 3. 

 
Przewodniczący Rady Gminy prosił wszystkich zebranych o powstanie  
Wójt Gminy Krzykosy złożył Ślubowanie 
Protokół ze złożonego ślubowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 
Do pkt. 4. 

 
Protokół z ostatniej tj. I Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Radny Dariusz Psyk – nie ja zgłaszałem kandydaturę radnego Zająca na 
Przewodniczącego rady, ale Radny Teofil Grewling. 
 
Nie było innych uwag do przedstawionego protokółu i został on zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 5.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby każdy Radny pracował w 
dwóch Komisjach.  
 
Komisja Rewizyjna ze swego Grona wybrała Przewodniczącego Komisji, 
którym został Radny Teofil Grewling, a vice Przewodniczącym Radny Dariusz 
Szymczak. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt  uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 
 
Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 
 
Do pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Budżetowo – Finansowej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania Komisji 
Budżetowo – Finansowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 7. 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania Komisji 
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała nr II/7/2006 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 
W obradach nastąpiła przerwa w czasie, której zebrały się na swych pierwszych 
posiedzeniach Komisje Rady i ukonstytuowały się.  
 
Po przerwie: 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Radny Romuald Pawlik 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Radny Dariusz 
Psyk 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radny 
Florian Frąckowiak 
 
Do pkt. 9.  
 
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy Krzykosy, który powiedział, że w 
przygotowanym projekcie uchwały zaproponował, aby Przewodniczący Rady i 
Radni mieli diety uzależnione procentowo od najniższej płacy krajowej.  
W projekcie uchwały proponuje się, aby Przewodniczący Rady miał dietę 
miesięczną w wysokości 100% najniższej płacy krajowej tj. 1317,00 zł. 
 
Radny Paweł Maciejewski – co z dietami dla sołtysów. 
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Pan Przewodniczący Rady – będzie to ustalone w punkcie diet dla sołtysów. 
Radny Dariusz Psyk – popieram propozycje Wójta. 
 
Nie było innych propozycji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia diety 
zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady została przyjęta przy 14 głosach za 
przyjęciem uchwały i jednym głosie wstrzymującym (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby dieta radnego wynosiła 13% 
najniższego wynagrodzenia, a Przewodniczącego Komisji 15% tego 
wynagrodzenia. Zaproponował również, aby Vice Przewodniczący Rady 
otrzymywał dietę w wysokości 15% najniższego wynagrodzenia. 
 
Radny Stanisław Litke stwierdził, że taka dieta jego zdaniem jest za wysoka.  
 
Radny Dariusz Psyk zaproponował, aby Przewodniczący Komisji otrzymywali 
wyższą dietę także za udział w Sesjach  
 
Radny Stanisław Litke powiedział, że nie powinniśmy być zbyt zachłanni. Diety 
wypłacane są z podatków naszych wyborców.  
 
Radny Florian Frąckowiak – zaproponował, aby Vice Przewodniczący Rady za 
udział w Sesjach Rady miał dietę 15%, a w posiedzeniach Komisji 13%. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Frąckowiaka 
 
Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciwny był 1 radny, 5 radnych 
wstrzymało się od głosowania. 
 
Wniosek Radnego Frąckowiaka został przyjęty. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia diet dla radnych. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia diet dla 
radnych została przyjęta przy 9 głosach za przyjęciem uchwały, 1 głosie 
przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących. (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia diet dla sołtysów. 
 
Radny Florian Frąckowiak – zaproponował, aby głosować projekt bez 
poprawek. 
 
Radny Paweł Wrembel – zapytał jak sprawa diet dla sołtysów ustalona została w 
Zaniemyślu. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił ten problem.  
 
Nie było innych zapytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia diet dla 
sołtysów została przyjęta przy 14 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie 
wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz udzielił szczegółowych wyjaśnień w tej 
sprawie 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
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Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze będzie rozmawiał z Urzędem 
Skarbowym, aby wyjaśniono Radnym jak poprawie wypełnić oświadczenie 
majątkowe. 
 
Radny Dariusz Szymczak – mieszkańcy ul Sadowej są niezadowoleni z jakości 
odśnieżania drogi.  Odśnieżane było tylko pół drogi. Nie płacić za taka usługę. 
Zapytał czy będzie naprawiony przepust przy ul. Brodowskiej. 
 
Radny Dariusz Psyk – gminny sprzęt nie odśnieża należycie dróg, bo jeździ z 
podniesioną łyżką. Proszę również aby powiadomiono mnie kiedy będzie 
zebranie Spółki Wodnej, bo chcę aby uczestniczyła w tym spotkanie Komisja 
Rozwoju Gminy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – jestem za tym aby Komisja brała udział w 
zebraniu Spółki Wodnej. 
 
Radny Michał Grochowski – wnioskował aby załatwić z koleją przejście przez 
tory w Sulęcinku. 
 
Radny Paweł Maciejewski – czy Wójt będzie organizował spotkanie z 
sołtysami. Spółki dwa tygodnie przed zebraniem zawiadamiają sołtysów. 
 
Radny Paweł Wrembel – wnioskował, aby o zapotrzebowaniu na zatrudnienie 
pracowników na zastępstwa  informować na stronie internetowej Urzędu, bo 
pracownicy są przyjmowani, a nic o tym nie wiadomo. Uważam, że jeżeli nawet 
nie musi być konkursu, to takie ogłoszenie powinno być.  
Złożył na piśmie interpelację w sprawie planów inwestycyjnych przy trasie S11. 
 
Rady Romuald Pawlik – poinformował, że posiedzenie Komisji Budżetowej w 
sprawie projektu budżetu odbędzie się w dniu 13 grudnia o godz. 12-tej. 
 
Pan Wójt – przy odśnieżaniu zawsze są niezadowoleni. Sprawę ul. Sadowej 
wyjaśnię, bo to była usługa. Na ul. Brodowskiej co jest możliwe to jest robione. 
Lepiej zrobimy jak zejdzie woda. Postaramy się zawiadomić o zebraniu Spółki 
Wodnej. Rozpoczęty jest już temat przejścia dla pieszych na torach kolejowych 
w Sulęcinku.  Na pewno odbędzie się spotkanie z sołtysami. Nie wiem o co 
chodzi z tym zatrudnianiem pracowników na zastępstwa, bo to są zatrudnienia 
na kilka miesięcy.  Odpowiemy Panu na interpelację na piśmie.  Nie mamy 
priorytetów w podatkach, ale na terenie naszej gminy podatki są niskie.  
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Radny Leszek Maźwa – nie działają niektóre oświetlenia uliczne. Na zgłoszenia 
energetyka nie reaguje. 
 
Pani Czesława Zięta – proszę takie sprawy na bieżąco zgłaszać u sołtysa. 
 
Pan Wójt – można zgłaszać awarie do urzędu Gminy. 
 
Pani Alina Nowak Sołtys – zgłosiła, ze na ul. Miłosławskiej Na Wiośnie jest 
nieczynna lampa. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął II Sesję Rady Gminy 
Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                                       Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                                        Rady Gminy  
 
                                                                                                Wiesław Zając 
 

 
 


