
P R O T O K Ó Ł NR X/2015 
Z X Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

24 września 2015 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 Jolanta Litka – Główny Księgowy  
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 X 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 X Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
Zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji polegającą na dopisaniu 
jednego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach na czas 
nieokreślony części nieruchomości położonej w Krzykosach i na odstąpieniu od 
obowiązkowego trybu zawarcia umowy dzierżawy”. Byłby to pkt. 19 porządku 
Sesji. Następujące po nim punkty miałyby numery 20.21.22.  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej autopoprawki porządku Sesji 
Porządek Sesji X został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
Porządek X 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 2015 rok 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
    Finansowej Gminy Krzykosy. 
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy  
    finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej  
    Nr 3671P na odcinku Solec – Sulęcin. 
9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z  
     Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
Poznaniu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 
geodezyjnym Garby gmina Krzykosy 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Przymiarki 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Krzykosy 
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
gruntowej, 
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach nas czas nieokreślony części 
nieruchomości położonej w Krzykosach i na odstąpienie od obowiązkowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
20. Składanie interpelacji i wniosków radnych. 
22. Wolne głosy i wnioski 
23. Zakończenie Sesji 
Do pkt. 3. 
 
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji, która 
przedstawiła Radzie protokół z ostatniej tj. IX Sesji Rady Gminy. 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
Protokół z ostatniej tj. IX Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych) 
 
 



-3- 
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 
Pan Wójt powiedział Między innymi: 
11 lipca uczestniczyłem w obchodach 70-lecia OSP Witowo. 12 lipca w 
Krzykosach brałem udział w konkursie kapel podwórkowych. Impreza i tym 
razem bardzo udana. 17 lipca uczestniczyłem w odbiorze odwodnienia ulic 
Kopczynowskiej i Słonecznej w Sulęcinku. Powinno to działać prawidłowo. W 
tym dniu pożegnaliśmy też przechodzącego na emeryturę Pana Włodzimierza 
Ratajczaka.  18 sierpnia w Solcu odbył się turniej piłkarski. 23 sierpnia 
uczestniczyłem w do0żynkach gminnych w Dominowie oraz wiejsko-
parafialnych w Sulęcinku. Oddaliśmy do użytku parking w Murzynowie 
Leśnym . W dniu 30 września uczestniczyliśmy w dożynkach gminnych w 
Zaniemyślu oraz wiejskich w Krzykosach. W dniu 1 września brałem udział w 
rozpoczęciu roku szkolnego w przedszkolu w Krzykosach.  W dniu 6 września 
odbyły się dożynki gminno – powiatowe w Murzynowie Leśnym. Deszczowa 
pogoda przeszkodziła w dokończeniu imprezy. Koncert odbędzie się w dniu 27 
września w Garbach. 7 września uczestniczyłem w posiedzeniu ZOG ZOSP w 
Krzykosach, na którym miedzy innymi podsumowano gminne zawody – 
sportowo pożarnicze. W całej gminie zbierane są pobocza przy drogach. 
Dziękuję w imieniu własnym i poszkodowanego w pożarze rolnika z Pięczkowa 
za udzielona pomoc w postaci słomy i siana. Rozpoczęto remont kanału. Będzie 
robiony do Garb i będzie zrobiony mostek na tym kanale. Est trochę problemów, 
bo Nadleśnictwo nie chce usunąć krzewów twierdząc, że to należy do WZIR. Z 
boiska w Krzykosach skorzystało w kwietniu 259 osób, w maju 917, w czerwcu 
663, w lipcu 508, w sierpniu 521, a we wrześniu . Pan Wójt mówił także o 
opłatach za śmieci i zaległościach w tym temacie.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2015 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. 
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Uchwała Nr X/46/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniające 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie 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 X/47/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę  w sprawie 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych) 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na 
przebudowę drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec – Sulęcin. 
 
Pan Przewodniczący Rady udzielił także stosownych wyjaśnień do projektu 
uchwały. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec – Sulęcin została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych. 
 
Do pkt. 10 
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały  w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby gmina Krzykosy 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w obrębie geodezyjnym Garby gmina Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 
Krzykosach 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 12  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Przymiarki. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Przymiarki została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 13.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
 
Przewodniczący Rady udzielił Radzie wyjaśnień do projektu uchwały. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
 
Do pkt. 14.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
w sprawie nabycia na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości gruntowej 
Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania 
deklaracji została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 156 
radnych).  
 
Do pkt. 15. 
 
przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zamiany 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 16. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nabycia na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości gruntowej 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nabycia na rzecz 
gminy Krzykosy nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 17. 
 
a)  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
odpłatną służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
 
b)  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
odpłatną służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projekt uchwały. 
 

Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

Do pkt. 18.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 



-8- 

Uchwała Nr X/59?2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

Do pkt. 19.  

Przewodniczący Rady przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach nas 
czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Krzykosach i na 
odstąpienie od obowiązkowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Ewa 
Tomczak – Sekretarz Gminy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach nas czas 
nieokreślony części nieruchomości położonej w Krzykosach i na odstąpienie od 
obowiązkowego trybu zawarcia umowy dzierżawy została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych). 
 
Do pkt. 20. 
 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji. Nie było zapytań Radnych. 
 
Do pkt. 21. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie różne pism, które w ostatnim 
czasie wpłynęły do Rady. 
 
Przewodniczący wszystkich Komisji Rady złożyli informację z odbytych 
posiedzeń Komisji. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 27 września odbędzie się „Bieg 
Leśna Zadyszka”, na który serdecznie zaprasza organizator Pan Leszek Maźwa. 
Poinformował również, że w dniu 9 października odbędzie się w tej Sali 
szkolenie dla Radnych i sołtysów z zakresu funduszy sołeckich. Przewodniczący 
Rady prosił również Radnych, aby na posiedzenia Komisji oraz Sesji zabierali 
ze sobą laptopy.  
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Pan Michał Jankowiak – Dyrektor GOO – poinformował, że złożony wniosek o 
środki dla bibliotek szkolnych został pozytywnie rozpatrzony. Otrzymamy na 
ten cel 5.900,00 zł. 
 
Pani Czesława Zięta – w imieniu rolnika z Pięczkowa poszkodowanego w 
pożarze również złożyła podziękowanie dla wszystkich, którzy udzielili mu 
pomocy. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – zapytała ile pieniędzy powiat przeznaczył na 
dofinansowanie dożynek gminno – powiatowych i jaki GOK ma deficyt z tej 
imprezy oraz stwierdziła, że idą nawałnice, a rów „Baba” jest niedrożny. 
 
Radny Teofil Grewling – Czy są już gotowa podkłady geodezyjne pod budowę 
kanalizacji w Solcu i Sulęcinie i co dzieje się w sprawie przejęcia boiska w 
Sulęcinie.  
 
Pan Wójt – będzie większy zakres prac przy podkładach geodezyjnych. Są 
robione. Problem jest z przejęciem boiska , bo na części jest grunt orny. W tym 
roku prawie na pewno przejmiemy teren gdzie jest świetlica na Wiośnie. Pan 
Wójt prosił o opinię Rady czy umorzyć dzierżawcą łą na Wiośnie czynsz 
dzierżawny.  
 
Rada stwierdziła, że nie należy czynszu umarzać, jedynie rozłożyć na raty z 
płatnością do końca br.  
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK powiedział, że powiat dofinansował 
imprezę dożynki w kwocie 10.000 zł. 
 
Nie było innych zapytań. 
 
Do pkt. 22.  
 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął X Sesję Rady 
Gminy Krzykosy 
 
 
Protokółowała:                                                               Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                               Rady Gminy 
 
                                                                                       Wiesław Zając 
 


