
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012 
z XXII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

30 października 2012 roku 
 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
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 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXII 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 13 radnych, co 
stanowi 86,66% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXII 
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 XXII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2013 na terenie gminy Krzykosy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od 
środków transportowych na terenie gminy Krzykosy. 
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10. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na 
terenie Gminy Krzykosy 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Murzynowo Leśne. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzykosy. 
13. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
14.Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań oświatowych w gminie. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16.Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXI Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 

 
Protokół z ostatniej tj. XXI Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
(Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 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.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). Od tego 
momentu w Sesji uczestniczyło 15 radnych. 
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Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałą w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – prosiła aby Rada uchwaliła mniejszą 
stawkę podatku od pozostałych budynków a trochę większą od budynków 
mieszkalnych  
 
Radny Romuald – jeżeli wszystkie podatki zostały podniesione o 4%, to również 
o 4% powinien być podwyższony podatek od budynków przeznaczonych na 
działalność gospodarczą, a w projekcie uchwały podatek tren podwyższony jest 
o 5%. Należy zająć się sprawą prawidłowego deklarowania powierzchni do 
opodatkowania we wszystkich podatkach. Od wielu lat gmina nic nie robi w tym 
zakresie, a na pewno jest tam wiele nieprawidłowości. Należy polnie 
skontrolować ten temat. 
 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień w tym temacie i 
powiedziała również, że prowadzona jest kontrola podatników.  
 
Radny Stanisław Janasik – moim zdaniem podatek od budynków 
przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej powinien być 
podwyższony o 3%.  
 
Radny Romuald Pawlik – zgłaszam wniosek aby wszystkie podatki od 
nieruchomości były podwyższone o 4%, z wyjątkiem podatku od budowli.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Pawlika. 
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Za wnioskiem głosowało 9 radnych. 6 radnych wstrzymało się od głosowania (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Wniosek Radnego Pawlika został przyjęty. 
 
Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta przy 9 głosach za 
przyjęciem uchwały i 6 głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych). 
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej Ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2013. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie obniżenia 
średniej Ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2013 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie 
gminy Krzykosy 
 
Radny Stanisław Janasik złożył wniosek o pozostawienie stawek tego podatku 
na poziomie 2012 roku 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jego zdaniem tak być nie 
powinno, ze jedna grupa podatników będzie uprzywilejowana. 
 
Radny Romuald Pawlik -  popieram wniosek radnego Janasika, bo podatki od 
środków transportowych mamy najwyższe w powiecie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Janasika. 
 
Za wnioskiem głosowało 3 radnych, 12 radnych było przeciwnych (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych)  
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Wniosek nie został przyjęty. 
 
Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy 
Krzykosy została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały i 3 głosach 
przeciwnych (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Krzykosy sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 12.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z  
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przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o złożonych przez 
Radnych oraz pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych na 
2011 rok 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu)  
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionej informacji. 
 
Do pkt. 14. 
Głos zabrał Pan Michał Jankowiak, który przedstawił Radzie realizację zadań 
oświatowych w gminie w roku szkolnym 2011/2012.  
(informacji Dyrektora GOO towarzyszyła prezentacja multimedialna) 
 
Radny Florian Frąckowiak – zapytał dlaczego były takie słabe wyniki teście z 
języków obcych. 
 
Pan Dyrektor GOO odpowiedział, że w gminie były słabsze wyniki z języków 
obcych ale tylko w części rozszerzonej. 
 
Nie było innych pytań ani uwag w twej sprawie. 
 
Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
Radzie protokół z ostatniej kontroli Komisji. 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy – przedstawił 
Radzie informację z ostatniego posie4dzenia Komisji, na którym wstępnie 
omawiano sprawy wprowadzenia na terenie gminy systemu jednolitego odbioru 
śmieci oraz proponowane przez Komisje do realizacji inwestycje w 2013 roku. 
Proponowane przez Komisję inwestycje to: 
- I etap rozbudowy szkoły w Sulęcinku (tylko przedszkole) 
- Budowa drogi Solec – Sulęcinek z pomocą środków unijnych 
- z funduszu ochrony gruntów rolnych fragmenty ulic: 
a) ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym  
b) ul. Wiatraczna w Sulęcinie 
c) ul. Słoneczna w Pięczkowie  
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie apel Rady Miejskiej w 
Środzie Wlkp. o przekazanie środków na budowę hospicjum im. Piotra Króla. 
 
Radny Florian Frąckowiak poinformował członków Komisji Oświaty, że 
posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 7 listopada 2012 roku o godz. 13.oo. 
Tematem będzie propozycja budżetu GOK na 2013 rok. 
 
Radny Teofil Grewling poinformował członków Komisji Rewizyjnej, że 
posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 roku o godz. 10.oo. 
 
Radny Romuald Pawlik – zapytał jakimi kryteriami kierowała się Komisja 
Rozwoju wybierając do realizacji na 2013 rok drogi dojazdowe do pól. 
 
Radny Dariusz Psyk – dlatego te drogi, bo w tych wsiach jest mało inwestycji.  
 
Radny Romuald Pawlik – moim zdaniem w Sulęcinie jest bardziej potrzebny 
chodnik do stacji kolejowej niż utwardzenie kawałka ul. Wiatracznej. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zasadach finansowania 
przebudowy dróg dojazdowych do pól. Powiedział także, że do drogi Solec – 
Sulęcinek będziemy mieć 30% dofinansowania tj. około 170 tys. zł. 
 
Radny Romuald Pawlik – uważam, że jednym z najważniejszych kryteriów dróg 
do utwardzenia powinna być ilość mieszkańców korzystających z tej drogi oraz 
tam mieszkających, a nie ul. zgłoszona w Murzynowie przez Pana 
Przewodniczącego i do trzech domów w Sulęcinie.  
 
Radny Paweł Maciejewski – w Krzykosach można rozpocząć ul. Okrężną i też 
nie potrzeba tam chodnika. Uważam, że to jest dobry pomysł zrobić po małym 
odcinku drogi w 3 wsiach, bo będziemy wielu ludzi zadowolonych. 
 
Radny Teofil Grewling – przy ulicy Wiatracznej w Sulęcinie jest 11 budynków, 
a nie 3. 
 
Radny Paweł Maciejewski – przy uchwalaniu podatków Radni chcieli je 
maksymalnie obniżyć, a teraz chcą wielkich inwestycji. 
 
Radny Florian Frąckowiak – jaki zakres obowiązków jest na stanowisku ds. 
ochrony środowiska, bo nic nie robi się w sprawie ścieków wylewach na pola, w 
lasach i do rowów. W lasach są śmieci i nikt nie ściga tych co je tam wyrzucają.  
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Radny Michał Grochowski – na moście na kanale Borowskim zrobił się zator 
przed mostem i zalewane są pola, a za mostem kanał jest pusty. 
 
Pan Ryszard Włodarczyk – zaprosił wszystkich na uroczyste obchody  Święta 
Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2012 roku w Pięczkowie o 
godz. 10.45. 
 
Radny Florian Frąckowiak – prosił, aby ZGO w Jarocinie odbierał również w 
ramach odpadów segregowanych folie. 
 
Radny Stanisław Litke – ZGO odbiera folie, ale musza być oddzielnie 
zapakowane. 
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – zapytała czy doszło do spotkania z 
przedsiębiorcą, który wywozi piasek z Wiosny i zniszczył drogi.  
 
Pan Leszek Marciniak – chodnik w Garbach już psuje się. Jest nierówny i 
rozchodzą się krawężniki. Naprawić.  
 
Radny Romuald Pawlik – na ul. Zacisze zepsuta jest lampa oświetlenia 
ulicznego. 
 
Pan Jerzy Głowala – wnioskował, aby na każdej następnej Sesji Pan Wójt 
udzielał odpowiedzi jakie wnioski z poprzedniej Sesji zostały zrealizowane. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                            Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy  
 
                                                                                   Wiesław Zając 
 


