
 
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012 

z XXIV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  
14 grudnia 2012 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pani Teresa Marszałkowska  –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 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 14 radnych, co 
stanowi 93,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXIV 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego  porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 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 budżecie gminy na 2012 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.  
13. Wolne głosy i wnioski. 
14.Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor GOO – w protokóle jest zapis, ze przetarg 
opiewał na kwotę 910 tys. zł, a tak nie jest. całe zadanie będzie miało wartość 
około 910 zł.  
 
Pan Wójt – proszę o napisanie również, że asfalt w Lubrzu kosztował 36.900 zł 
z czego 24.600 zł na to zadanie przeznaczyła firma prowadząca prace na wale 
przeciwpowodziowym.  
 
Nie zgłoszono innych uwag do protokółu. 

 
Protokół z ostatniej tj. XXIII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
(Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 4. 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, który 
przedstawił Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady 
Gminy 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 5.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
Na utylizację azbestu w naszej gminie wydatkowano 1.336,72 zł, a 
przeznaczyliśmy na ten cel 5.000 zł. Na 2013 rok też mamy zaplanowaną pomoc 
dla powiatu na usuwanie azbestu w wysokości 5.000 zł. W dniu 5 grudnia br. 
Urząd Marszałkowski kontrolował realizacje naszych inwestycji z udziałem 
środków unijnych. Kontrolę dokończono w dniu 10 grudnia. Nie stwierdzono 
żadnych uchybień. W dniu 6 grudnia w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie 
dla sprzedających na naszym terenie alkohol. Szkolenie przeprowadziła 
GKRPA. Odbyły się przetargi na dowożenie dzieci do szkól z terenu gminy. 
Przetargi wygrali dotychczasowi przewoźnicy.  W dniu 7 grudnia 
uczestniczyłem w poszerzonym posiedzeniu Rady Sołeckiej w Pięczkowie.   
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W tym dniu odbyły się także badania okresowe 80 strażaków.  W dniu 8 grudnia 
brałem udział wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Walnym Zebraniu WTT 
Solec. 11 grudnia uczestniczyłem w zebraniu ZOGm. ZOSP w Krzykosach . W 
dniu 13 grudnia uczestniczyłem w jasełkach w Szkole w Sulęcinie. W Garbach 
paliło się mieszkanie w budynku komunalnym. Będziemy pomagać w remoncie 
tego0 lokalu.  W dniu 28 listopada br. złożyliśmy do Lidera wniosek na budowę 
amfiteatru w Krzykosach. przygotowujemy wniosek o środki na budowę drogi 
Solec – Sulęcinek.  
W sprawie wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji wysłaliśmy pisma do 
wszelkich możliwych instytucji w sprawie szkód wyrządzanych przez bobry.  
Po zakończeniu inwestycji będzie gruntownie naprawiona droga z Murzynówka 
do Wiosny. Nie obcięliśmy jeszcze krzewów na drodze w Witowie.  Na Wiośnie 
przeprowadzono potrzebne prace w celu prawidłowego ogrzewania obiektu. W 
piecu nie chciało się palić, bo był niewyczyszczony. W poniedziałek ma być 
montowany wiatrołap. Staramy się o przeniesienie lampy na Wiośnie. Ustalamy 
też przyczyny zanieczyszczenia Kanału Borowskiego. Mamy już zwrot środków 
za budowę ulicy Szkolnej w Sulęcinku. 
 
Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2012 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. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIV/167/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 
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Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radnym Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Zaproponowano aby § 2 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Przez gospodarstwo 
domowe rozumie się jedną lub kilka osób, które wspólnie mieszkają w domu 
jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym i wspólnie utrzymują się”. 
 
Za zmiana ust. 3 w § 2 głosowało 12 radnych 3 radnych wstrzymało się od 
głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały i 3 
głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
opłatami. 
 
Radny Romuald Pawlik twierdził, ze opłata nie powinna być z góry, bo zapłata 
zawsze jest za wykonana usługę. Ponadto twierdził, że jeżeli ktoś złoży 
deklarację dopiero po 15 lipca to nie będzie płacił za wywiezienie. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – uważam, ze ten zapis jest dobry, bo gmina 
już w sierpniu musi mieć środki na zapłacenie za m-c lipiec.  
 
Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami 
została przyjęta przy 14 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie przeciwnym 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  



-5- 
 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji 
 
Radny Pawlik zaproponował aby z deklaracji wykreślić pkt. 33,34 i 35 
 
Radny Florian Frąckowiak – wnioskował aby w części informacyjnej deklaracji 
podać numer konta na które należy wpłacać opłaty.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki 
 
Wszyscy radni głosowali za wprowadzeniem zgłoszonych poprawek (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania 
deklaracji została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 
 
Do pkt. 11.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie skargi na 
Dyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze zasłużonym dla Gminy 
Krzykosy kapituła wybrała Pana Kazimierza Trzeciaka. Poinformował także, że 
został ustalony już termin gali.  
 
Radny Dariusz Psyk przedstawił zebranym wnioski z odbytego posiedzenia 
Komisji. 
 
Radny Romuald Pawlik – przedstawił wnioski z posiedzenia Komisji 
budżetowej dotyczące budżetu gminy na 2013 rok.  
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Radny Paweł Wrembel – wnioskował, aby OPS zainteresował się sytuacją 
rodziny zamieszka łaje w Krzykosach na ul. Brzozowej 12. Gromadzone są tam 
duże ilości śmieci. 
 
Radny Paweł Maciejewski – chodniki miały być odśnieżane małym ciągnikiem, 
jest to robione dużym i są szkody. 
 
Radna Urszula Chojnacka – mieszkańcy odśnieżają chodniki, a zbyt szybko 
jadące pługi wgarniają za chwile ten śnieg na chodnik. Zwrócić na to uwagę.  
 
Radny Stanisław Janasik – czy będzie wiata przystankowa w Miąskowie w 
kierunku Środy.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – dziękuję za prace w świetlicy w Wiośnie, 
ale jeszcze zostały do dokończenia prace w kuchni i toaletach. 
 
Radny Stanisław Litke – czy nasza gmina będzie musiała zapłacić gminie 
Miłosław w przypadku podłączenia się do oczyszczalni ścieków w Orzechowie.  
Lampy oświetlenia ulicznego zapalają się i gasną nierówno w poszczególnych 
wsiach. 
 
Radny Marian Konarkowski – czy obowiązuje jeszcze opłata planistyczna. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – nie obowiązuje na terenach z pierwszego planu 
zagospodarowania. Obowiązuje tam gdzie były wprowadzane zmiany.   
 
Pan Wójt – zajmiemy się sprawą oświetlenia ulicznego, żeby lampy zapalały i 
gasły równo. Przy projektowaniu oczyszczalni w Orzechowie nasza Gmina była 
brana pod uwagę. Jakieś koszty na pewno poniesiemy.  Zgłoszę do Zarządu 
Dróg powiatowych sprawę odśnieżania i wgarniania śniegu na chodniki. Nie 
mamy już pracowników interwencyjnych i mamy kłopoty z odśnieżaniem. Nie 
znam problemu mieszkańców ul. Brzozowej 12 w Krzykosach, ale OPS zajmie 
się tą sprawą.  Będzie przystanek w Miąskowie. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo zaproponowała, aby deklaracje o 
wysokości opłaty za śmieci roznieśli sołtysi przy roznoszeniu nakazów 
podatkowych.  
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Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXIV Sesję Rady Gminy Krzykosy 
 
Protokółowała:                                                       Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                        Rady Gminy 
 
                                                                             Wiesław Zając 
 


