
Protokół nr VIII/2019 

z VIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

26 czerwca 2019 roku 

Obrady rozpoczęto 26 czerwca 2019 r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 08:35 tego samego 

dnia. 

W Sesji uczestniczyli radni wg załączonej listy obecności oraz: 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku Sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu 

i miejsca składania deklaracji. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zakończenie Sesji.  

 

Do pkt. 1. 

 

Otwarcia VIII Sesji dokonał Pan Krzysztof Jankowiak – Przewodniczący Rady Gminy, który 

powitał zebranych w Sali obrad radnych oraz Pana Wójta.  

 

Przewodniczący stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93,33% ogółu Rady. 

 

Wobec powyższego Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Do pkt. 2. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym projekt porządku VIII Sesji Rady Gminy Krzykosy. 

Nikt z zebranych nie zgłosił żadnych uwag, wobec czego porządek Sesji został przyjęty 

jednogłośnie. 

 
Głosowano w sprawie: 

Ustalenie porządku Sesji. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Urszula Chojnacka, Zenon Dobroszczyk, Jerzy Dominik, Irena Gorzelańczyk-Ryś, Teofil Grewling, Michał 

Grochowski, Krzysztof Jankowiak, Wojciech Kłopocki, Mirosław Kozubski, Sławomir Koźma, Dariusz 

Psyk, Maciej Roszyk, Artur Skowroński, Karol Tomaszewski  

 

NIEOBECNI (1) 

Urszula Kosmecka 

 

 

 

 



Do pkt. 3. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej i Komisji 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii, po czym dostarczony pozostałym Radnym. 

 

Nikt z Radnych nie zgłosił uwag. 

 

Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty została przyjęta 

jednogłośnie. 

 
Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Urszula Chojnacka, Zenon Dobroszczyk, Jerzy Dominik, Irena Gorzelańczyk-Ryś, Teofil Grewling, Michał 

Grochowski, Krzysztof Jankowiak, Wojciech Kłopocki, Mirosław Kozubski, Sławomir Koźma, Dariusz 

Psyk, Maciej Roszyk, Artur Skowroński, Karol Tomaszewski  

 

NIEOBECNI (1) 

Urszula Kosmecka 

 

Do pkt. 4. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym 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. 

 

Uchwała Nr VIII/79/2019 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. 

 
Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Urszula Chojnacka, Zenon Dobroszczyk, Jerzy Dominik, Irena Gorzelańczyk-Ryś, Teofil Grewling, Michał 

Grochowski, Krzysztof Jankowiak, Wojciech Kłopocki, Mirosław Kozubski, Sławomir Koźma, Dariusz 

Psyk, Maciej Roszyk, Artur Skowroński, Karol Tomaszewski  

 

NIEOBECNI (1) 

Urszula Kosmecka 



Do pkt. 5. Wolne głosy i wnioski 

 

Radny Dariusz Psyk, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii – chciałbym 

powiedzieć parę słów na temat podjętej przed chwilą uchwały. Daje nam ona zminimalizowanie 

deficytu do końca roku, ale nie pokryje całkowitych kosztów odbioru odpadów. W grudniu 

będziemy musieli podjąć nową uchwałę, opracować nowe stawki i wzory deklaracji. W tym 

miejscu chciałbym zwrócić się do Rady o dokładne przeanalizowanie zasad odbioru śmieci. 

Przedstawiony projekt uchwały zakłada, że dla gospodarstwa składającego się z 5 i więcej osób 

opłata wynosi 100,00 zł, to jest 20,00 zł od osoby, a co za tym idzie, szósta, siódma i kolejne osoby 

w gospodarstwie są niejako zwolnione z opłaty. Dlatego uważam, że najbardziej sprawiedliwie 

byłoby ustalić stawkę za odbiór śmieci od osoby. 

 

Pan Krzysztof Jankowiak, Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję za słuszna uwagę. Mamy pół 

roku na decyzję, ale myślę, że po przerwie wakacyjnej wrócimy do tej dyskusji.  

 

Radny Jerzy Dominik – uważam, że ze względu na brak obowiązku meldunku pobieranie opłat od 

osoby nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ w naszej Gminie na pewno znajdzie się 

kilkadziesiąt niezameldowanych osób. Dlatego obecne rozwiązanie jest dobre, trzeba co najwyżej 

dopracować stawki. 

 

Pan Andrzej Janicki, Wójt Gminy – jeśli chodzi o odbiór śmieci, wczoraj odbyła się rozmowa 

z przedstawicielem firmy, która wygrała przetarg. Zwróciliśmy uwagę na pewne aspekty, między 

innymi na sprawę ostatnio omawianą na Sesji, a mianowicie, czy odpady będzie odbierał Pan Zys. 

Okazuje się, że będzie on podwykonawcą. W rozmowie zwróciliśmy uwagę na wszystkie tematy, 

które nie dawały nam spokoju, takie jak pojawiające się problemy z terminowym odbiorem. 

Ustaliliśmy też, że w każdym gospodarstwie musi znajdować się co najmniej jeden kubeł na 

odpady. Niedopuszczalna jest sytuacja, że śmieci są składowane tylko w workach. Oczywiście 

śmieci znajdujące się w workach będą odbierane, ale tylko razem z tymi w kubłach. Worki będą 

musiały być przezroczyste. Odbierana będzie jednak każda ilość śmieci. Kolejną poruszaną kwestią 

był problem uszkodzeń kubłów. Jeśli wystawiony pojemnik będzie połamany, śmieci nie zostaną 

zabrane, należy go na własny koszt wymienić. Jeśli jednak dojdzie do uszkodzenia kubła przez 

pracownika firmy, tam zostanie on wymieniony przez odbiorcę. Wkrótce zostanie ustalony 

harmonogram odbioru odpadów. Nie dopuszczamy żadnych opóźnień, w umowie zawrzemy na 

pewno zapisy o karach za nieterminowy odbiór. 

 

Radny Dariusz Psyk – a co z aktualnym odbiorem śmieci, podobno worki nie będą zabrane. 

 

Pan Wójt – owszem, Pan Zys ma opóźnienie, dziś będzie odbierał śmieci z Pięczkowa, Witowa 

i Miąskowa. Zostaną zabrane również te worki, które ostatnio nie były. Jeśli znów pojawią się 

jakiekolwiek problemy z odbiorem, będziemy je zgłaszać bezpośrednio do firmy, która wygrała 

przetarg. 

 

Radny Michał Grochowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – chciałbym poruszyć jeszcze 

jedną kwestię. Wszystkie odpady segregowane są odbierane jednym samochodem. My, 

mieszkańcy, możemy wkładać do worków tylko butelki szklane w całości, w momencie odbioru 

te worki są wrzucane do śmieciarki i się tłuką, do tego resztki szkła wysypują się na ulicę. Wszystko 

jest zmieszane, szkło z plastikiem. Te resztki szkła na ulicy są niebezpieczne zwłaszcza dla 

rowerów.  

 

Pan Wójt – zwrócimy firmie uwagę na porządek. Z kolei taki sposób odbioru, to znaczy mieszanie 

szkła i plastiku, firma Pana Zysa tłumaczy tym, że worek ze szkłem zdecydowanie mniej się tłucze, 



spadając na plastikowe butelki, niż gdyby odbierane było wyłącznie szkło. Poza tym wszystko jest 

i tak ponownie segregowane. Do worka z plastikiem możemy też wkładać choćby puszki. Myślę, 

że firma dba o własny interes, ponieważ zarabia na odpadach segregowanych.  

 

Pan Krzysztof Jankowiak – podczas wizyty w Witaszyczkach sami widzieliśmy, na czym polega 

segregacja śmieci. My wrzucamy do worków wszystkie butelki razem, tam są dodatkowo 

sortowane według kolorów. 

 

Radna Irena Gorzelańczyk-Ryś – w niedzielę do Krzykos przyjedzie sporo gości, w związku 

z czym bardzo proszę o wykoszenie poboczy, zwłaszcza wjazd do Krzykos z DK11. 

 

Pan Wójt – już zgłosiłem potrzebę wykoszenia do Powiatu. Wkrótce zakończy się koszenie 

terenów w Nowym Mieście i z tego co wiem, przyjadą potem do nas. Niedługo w naszej Gminie 

odbędzie się Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej w parafiach w Sulęcinku i Solcu, w związku 

z czym na pewno wszystko będzie wykoszone.  

 

Pan Krzysztof Jankowiak – chciałem jeszcze poinformować, że wczoraj Urząd Marszałkowski 

ogłosił wyniki konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w ramach którego Gmina złożyła trzy 

wnioski na budowę nowych siłowni zewnętrznych. Dwa z nich się zakwalifikowały, to jest 

Miąskowo i Sulęcinek, dofinansowania nie otrzyma niestety Młodzikowo.  

 

Radny Artur Skowroński – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej – w Wiktorowie 

została zniszczona ścieżka rowerowa. Nowi mieszkańcy podczas budowy domy wjeżdżali na nią 

ciężkim sprzętem i asfalt zupełnie się pokruszył. 

 

Pan Krzysztof Jankowiak – to sprawa dla Pana Marcina Mańkowskiego, musi pojechać w teren 

i sporządzić odpowiednie pismo dla tych Państwa. Będą musieli to naprawić na własny koszt.  

 

Do pkt. 6. Zakończenie Sesji. 

 

Wobec braku innych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji Przewodniczący 

Rady Gminy Pan Krzysztof Jankowiak zamknął VIII Sesję Rady Gminy Krzykosy. 

 

 

 

                   Przewodniczący 

        Protokołowała:       Rady Gminy Krzykosy 

 

Bernadeta Świerczewska        Krzysztof Jankowiak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


