
P R O T O K Ó Ł NR VI/2011 
z VI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 6 kwietnia 2011 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 Litke – 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 
Pani Anna Zimoch – Radna Powiatowa  
Pani Daria Ziemkowska, Pan Marek Babicz – projektanci studium   
zagospodarowania przestrzennego 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia VI 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 VI Sesji 
Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek  VI 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 od ostatniej Sesji  
    Rady Gminy 
5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy z  
    działalności Biblioteki w 2010 roku 
7. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach z  
    działalności Ośrodka w 2010 roku 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do uczestnictwa w   
      Programie  „Wielkopolska Odnowa Wsi”. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  
      zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z  
      organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  
      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  
      wolontariacie na lata 2011-2014. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie  
     dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności  
     pożytku publicznego i  wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu  
     kontroli wykonania zleconego zadania. 
13. Wolne Głosy i wnioski. 
14. Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. V Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, iż na poprzedniej Sesji mówił, że z WRPO 
zaliczka może być udzielana nie tylko na drogi, jak to zostało zapisane w 
protokóle. 
 
Nie było innych uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. V Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 radnych 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informacje o swych działania 
między Sesjami Rady Gminy 
(informacja 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: 
W dniu 10 marca uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Gminnego ZOSP. 
Starostwo na utylizacje azbestu przeznaczyło kwotę 18.133,33 zł. Obawiam się, 
że będzie to za mało. W tym roku pokrywane jest 100% utylizacji. 17 marca 
spotkaliśmy się z parami małżeńskimi, które odchodziły w 2010 i 2009 roku 50-
lecie pożycia małżeńskiego. Było to 17 par. Uczestniczyłem w Biegach  
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Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Brałem 
także udział w spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Sulęcinku. 25 marca odbyło 
się Walne Zebranie Spółki Wodnej. Uczestniczyło wielu mieszkańców naszej 
gminy, ale liczyliśmy na liczniejszy udział rolników. Odbyły się zebrania we 
wszystkich jednostkach OSP. 3 kwietnia odbyły się wybory do Izby Rolniczej. 
Z naszej Gminy delegatami są: Tomasz Roszyk i Franciszek Surdyk. Szkoła z 
Sulęcina otrzyma środki na reali9zacje programu „Radosna Szkoła”. 
 
Nie było pytań do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Ponieważ sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
zostało szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji, a wszyscy 
radni oraz sołtysi otrzymali sprawozdanie, Przewodniczący Rady zaproponował, 
aby sprawozdania nie odczytywać. 
 
Nie było innych propozycji 
 
Nie było uwag do sprawozdania 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 
2010 roku 
 
Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2010 
roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Ponieważ sprawozdanie z działalności Środka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach  zostało szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji, 
a wszyscy radni oraz sołtysi otrzymali sprawozdanie, Przewodniczący Rady 
zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać. 
 
Nie było innych propozycji 
 
Radny Paweł Wrembel – zwrócić uwagę Dyrektorowi GOO, aby nauczyciele 
nie wyśmiewali dzieci jedzących obiady ze środków Pomocy Społecznej. 
 
Pan Wójt – jutro mamy spotkanie z Dyrektorami Szkół i zwrócimy na to uwagę. 
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Radny Florian Frąckowiak – moim zdaniem za mało dzieci korzysta z 
finansowania przez OPS obiadów w szkołach. Czynić starania aby ta sytuacja 
poprawiła się. 
 
Nie było innych uwag do sprawozdania  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach w 2010 roku 
 
Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2010 
roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
 
Do pkt. 8.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła 
Radzie Pani Jolanta Litka Skarbnik Gminy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały i 
udzielonych wyjaśnień. 
 
Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy za 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” 
 
Szczegółowych wyjaśnień w tym temacie udzielił Radnym Pan Wójt. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia Gminy 
Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10 
Głos zabrali: 
Pani Daria Ziemkowska, Pan Włodzimierz Ratajczak, Pan Marek Babicz, którzy 
udzielili Radzie wyjaśnień w sprawie studium i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzykosy  
 
Rada jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) przegłosowała 
wszystkie wnioski Komisji Rozwoju Gminy w sprawie wyłączenia terenów ze 
studium  
(wnioski stanowią załącznik nr 5 do studium) 
 
Przy 14 głosach za oraz 1 wstrzymującym Rada przegłosowała wnioski Wójta o 
wyłączenie ze studium  
(wnioski Wójta stanowią załącznik Nr 4 do studium) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2014. 
 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie programu 
współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  
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pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2014 została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż 
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, 
sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 
 
Pan Wójt zaproponował autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na tym, 
że § 6 uchwały miałby brzmienie „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzykosy”, dotychczasowy § 6 byłby § 7. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do propozycji Wójta i została ona przyjęta 
jednogłośnie 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, sposobu jej 
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo OSP Witowo w sprawie 
przeznaczenia w budżecie Gminy 10 tys. zł na zakup ubrań bojowych. 
Ponadto Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo z Prokuratury w 
sprawie skargi na naszą uchwałę w sprawie używania artykułów 
pirotechnicznych. 
Mamy 30 dni na udzielenie odpowiedzi.  
Rada nie będzie odwoływała się od tej skargi. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił Radzie protokół z posiedzenia 
Komisji w dniu 18 marca 2011 roku, które odbyło się w Zespole Szkół w 
Pięczkowie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy poinformował Radę o posiedzeniach 
tej Komisji 
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Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie Komisji na dzień 20 
kwietnia 2011 roku o godz. 12.oo. 
Ponadto Radny Pawlik wnioskował o zorganizowanie wyjazdu Wójta i 
przedstawicieli Rady do Poznania w sprawie ko0nserwacji9 naszych cieków 
wodnych.  
Wnioskował również o zakup komputerów przenośnych dla radnych, aby nie 
trzeba było tyle papieru marnować na materiały na Sesję. 
 
Radny Stanisław Litke – drogi gruntowe należy wyrównywać całą szerokością, 
bo rolnicy przyorują. Usunąć wierzby rosnące na drodze. Należy zdjąć także 
pobocza przy drogach asfaltowych. Zarząd Gminny ZOSP chce przekazach dla 
Witowa trzy ubrania bojowe, ale oni nie przyjechali po nie. Proszę Radnych i 
zaproszonych gości, aby wstawali przy zabieraniu głosu na Sesji, bo moim 
zdaniem tak jest grzeczniej. 
 
Pani Anna Wojtkowiak – sołtys Witowo – strażacy ubrania odebrali, ale one w 
złym stanie. Jest nowy Zarząd OSP i młodzi strażacy chcą się wykazać. Lampy 
oświetlenia ulicznego powionni9 świecić się do godz. 1.oo, bo ludzie w tym 
czasie wracają z pracy. Kiedy będą odbierane odpady wielkogabarytowe, bo 
podobno musi być zgoda Wójta.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – proszę nie wypominać tych 50 tys. zł 
dla strażaków z Pięczkowa. Bardzo za nie dziękujemy. Musi być odnowiona 
tablica na pomniku powstańców. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – czy można składać wnioski o środki na 
utylizacje azbestu, który już został zdjęty. 
 
Radny Paweł Wrembel – wnioskował o uporządkowanie placu po budowie 
drogi w Krzykosach, a zalęgająca tam ziemię przeznaczyć na wały 
przeciwpowodziowe.  
 
Pan Wójt – równiarka cała szerokością drogi może jechać. Będzie zbierane 
pobocze dróg asfaltowych. Jest realne przedłużenie świecenia lamp.  Zakłady 
Gospodarki Odpadami nie muszą mieć zgody Wójta na zbieranie odpadów 
wielkogabarytowych. Maja wręcz obowiązek dokonywać dwa razy w roku 
takiej zbiórki. Będą wyjaśniał temat odnowienia tablicy na pomniku w 
Pięczkowie. Można zgłaszać zmagazynowany eternit. Mamy już plany odnośnie 
wywiezienia ziemi po budowie drogi. Będzie sukcesywnie to realizowane. Tam 
też będą wywiezione worki po powodzi. Umówiłem się z Nadleśnictwem w 
sprawie renowacji rowów w lasach.  
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Radny Michał Grochowski – wnioskował, aby sołtys wiedział o wszelkich 
pracach, które wykonywane są w sołectwie.  
 
Radny Dariusz Psyk – wnioskował o pilną naprawę mostków i przepustów. 
 
Radny Teofil Grewling zwołał posiedzenie Komisji Rewizyjnej na 12 kwietnia 
2011 roku na godz. 10.oo. Będzie omawiana działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury. 
Zapytał również co dzieje się w sprawie boiska w Sulęcinie. 
 
Pan Wójt – Pan Ratajczak będzie zawiadamiał sołtysów o pracach w 
poszczególnych wsiach. Chciałbym, aby mostki i przepusty robiła Spółka 
Wodna, bo oni się na tym znają. Nie wiem co z boiskiem w Sulęcinie. 
Przygotuję się w tej sprawie i odpowiem.  
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął VI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy.  
 
 
 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                       Rady Gminy        
 
                                                                              Wiesław Zając 
 


