
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011 
z VIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 21 czerwca  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 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Pani Daria Ziemkowska, – projektantka planu zagospodarowania przestrzennego 
Pan Marek Babicz – projektant planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia VIII 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 VIII Sesji 
Rady  
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji 
polegającą na zamianie punktu 11 i 14 w ten sposób, że punkt 11 porządku 
Sesji9 byłby punktem 14, a punkt 14 punktem 11. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku Sesji i 
porządek Sesji został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
13 radnych). 
 
Porządek  VII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania   
    przestrzennego gminy Krzykosy dla inwestycji celu publicznego w zakresie    
    lokalizacji  gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   
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7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  na rzecz gminy  
    Krzykosy nieruchomości. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów  
     dotychczasowemu dzierżawcy. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
    ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od   
    właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  
    transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Krzykosy należącej do  
    Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października  
    2008 roku 
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na  
     ławników. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu 
      Gospodarki Odpadami Spółka z o.o w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
      lata 2011 - 2021  
14 Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. VII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. VII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony przy 14 
głosach za przyjęciem protokółu i 1 głosie wstrzymującym (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:  
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Mieliśmy kontrolę z ochrony środowiska, Będziemy realizować zalecenia 
pokontrolne. W dniu 28 maja br. uczestniczyłem w organizowanym przez 
sołectwo Miąskowo dniu dziecka. W dniu 30 maja br. uczestniczyłem w 
posiedzeniu kapituły „Zasłużony dla Gminy Krzykosy”. Wybraliśmy laureata. 4 
czerwca uczestniczyłem w turnieju tenisowym deblowym w Solcu. W tym dniu 
odbył się także Zjazd Gminny Związku OSP w Krzykosach. Wybrano na nim 
nowe władze gminne oraz uchwalono program działania na najbliższe lata. W 
dniu 6 czerwca uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Działacza 
Kultury, które w tym roku odbyły się Buguszynku w Gminie Nowe Miasto. W 
dniu 14 czerwca odbyły się kolejne Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na 
boisku w Krzykosach. Tym razem organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna 
z Witowa. Pan Wójt podał wyniki tych zawodów. W dniu 16 czerwca br, odbyło 
się spotkanie z sołtysami w sprawie organizacji Turnieju wsi w dniu 26 czerwca 
2011 roku W dniu 19 czerwca w Pięczkowie odbyła się kolejna impreza z cyklu 
„Wieś się Bawi”. Tradycyjnie była to dobrze zorganizowana impreza. W dniu 
wczorajszym odbył się przetarg na założenie asfaltu w Murzynówku. Wygrała 
firma Colas. Ogłoszone są przetargi na remonty świetlic. Będzie kontrola dróg 
w gminie przeprowadzona przez Nadzór Budowlany. W dniu 15 czerwca br. 
uczestniczyliśmy z Przewodniczącym Rady w Zjeździe Sołtysów w 
Trzebisławkach w gminie Środa Wlkp.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionej przez Wójta informacji. 
 
Do pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
dla inwestycji celu publicznego, w zakresie lokalizacji gazociągu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław – Winna Góra – KGZ 
Radlin II. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Pan Marek Babicz – z-ca Dyrektora Biura Projektów, które wykonywało zmianę 
planu zagospodarowania – Liczymy na wyrozumiałość właścicieli 
nieruchomości przez które będzie przebiegać linia gazociągu. Ważne jest aby 
właściciele zawarli porządne umowy. 
 
Pan Włodzimierz Ratajczak – Rada rozstrzyga tylko o przebiegu gazociągu, a 
jeszcze muszą być przed budową procedury z pozwoleniami na budowę. 
 
Pan Martyn – przedstawiciel mieszkańców Wiosny – mieszkańcy nie tylko chcą 
pieniędzy za grunty. Wiążą się z tym również zagrożenia i tego mieszkańcy 
najwięcej obawiają się. Uważam, że nie ma alternatywnego projektu przebiegu,  
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a moim zdaniem można ten gazociąg budować inna trasą. W ogóle nie bierze się 
pod uwagę tego, co z tej i9nwestycji będą mieli ludzie. My będziemy walczyć o 
to aby rurociąg przebiegał inną trasą.  
 
Pani Daria Ziemkowska – projektant planu – nie wiem o jakich zagrożeniach 
Pan Martyn mówi, bo projekt uzgodniony jest z Regionalną Dyrekcja Ochrony 
Środowiska i żadnych zagrożeń nie ma. 
 
Pan Jan Jakóbczak – mieszkaniec Wiosny – na Wiośnie miały być korekty 
przebiegu linii gazociągu, a nie ma tego w planie. My chcemy aby linia 
przebiegała przy drodze.  
 
Pan Marek Babicz – na każdym spotkaniu Pan porusza ten sam temat. My 
uważamy, ze przebieg gazociągu jest rozwiązaniem optymalnym i godzi 
interesy wszystkich zainteresowanych. Gazociąg przebiega przez 140 działek, a 
uwagi ma 13 osób w tym 3 niezasadne.  
 
Radny Paweł Wrembel – z naszego punktu widzenia działamy zgodnie z 
prawem. Jeżeli jest alternatywa, która zadowoli wszystkich to może warto 
zastanowić się i ja zastosować.  
 
Pan Jan Jakóbczak – miał Pan Dyrektor wiele pomysłów, ale nie konsultował 
ich z mieszkańcami Wiosny. 
 
Pani Daria Ziemkowska – na tym obszarze jest „Natura 2000” i nie ma lepszych 
alternatywnych rozwiązań. 
 
Pan Włodzimierz – mieszkańcy chcieliby aby gazociąg przebiegał po lasach i 
drogach, ale to nie jest możliwe.  
 
Panj Martyn – we wrześniu 2009 roku był inny projekt przebiegu gazociągu, 
moim zdaniem lepszy, i trzeba było z niego skorzystać.  
 
Pan Włodzimierz Ratajczak – poprzedni projekt dotyczył innej inwestycji nie 
był to gazociąg wysokociśnieniowy. 
 
Pan Marek Babicz – jeżeli jest możliwość przebiegu gazogiagu na gruntach 
rolnych to nie można projektować w lesie, bo nie będzie pozwolenia na 
wycinanie lasu.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – proszę wziąć pod uwagę głosy 
mieszkańców Wiosny  
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Pan Włodzimierz Ratajczak – uważam, że lepiej przejść przez pola z 
gazociągiem niż wycinać las na obszarze „Natura 2000”. Jeżeli zaś 
zaprojektujemy gazociąg przy drogach, to nie będzie można tam wydzielać 
działek budowlanych. 
 
Radny Michał Grochowski – wnioskuję, aby wszystkie uwagi głosować w 
jednym głosowaniu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Kto jest za 
nieuwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu 
zagospodarowania dotyczącego przebiegu gazociągu 
 
Za odrzuceniem głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla 
inwestycji celu publicznego, w zakresie lokalizacji gazociągu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław – Winna Góra – KGZ 
Radlin II została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały i 3 głosach 
wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości  
 
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy 
Krzykosy  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy krzy6kosy w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie na rzecz gminy nieruchomości została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie 
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 
terenie gminy Krzykosy należącej do Porozumienia Międzygminnego w 
Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Krzykosy należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w 
dniu 7 października 2008 roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
{Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do 31 października Rada musi 
wybrać ławników do sądów. 
Prezes Sądu Okręgowego zwrócił się o wybranie 1 ławnika do Sadu 
Okręgowego w Poznaniu io 2 ławników do sądu rejonowego Środzie Wlkp. 
W związku z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych przed wyborami 
Rada powinna dokonać wyboru zespołu, który ma za zadanie przedstawienie 
Radzie opini o zgłoszonych kandydatach na ławników. 
Proszę o podawanie kandydatur do zespołu. 
Jednym z członków zespołu zgodnie z w/w ustawą powinien być sędzia sądu. W 
naszym przypadku będzie to Pani Justyna Duda – Sędzia Sądu Rejonowego w 
Środzie Wlkp. 
 
Zgłoszono następujące kandydatury do pracy w Zespole: 

1. Florian Frąckowiak 
2. Leszek Maźwa 
3. Urszula Chojnacka 
4. Dariusz Psyk 
5. Paweł Wrembel 
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6. Dariusz Szymczak 
7. Wiesław Zając 

 Wszyscy zgłoszeniu kandydaci wyrazili zgodę na ;pracę w Zespole. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawi Radzie projekt uchwały w sprawie 
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie powołania 
zespołu opiniującego kandydatów na ławników została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o 
w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Florian Frąckowiak – uważam, że ktoś z naszej gminy powinien zasiadać 
we władzach Spółki, gdyż najemy dużo pieniędzy i powinniśmy mieć wgląd w 
działania Spółki.  
 
Radny Romuald Pawlik – nie wiadomo ile procent stanowi wkład finansowy 
naszej gminy, bo jak jest to mało to do władz nie dostaniemy się. 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały  
 
Uchwała Nr VIII/59/2001 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o 
w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Jolanta Litka 
– Skarbnik Gminy  
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Dodatkowych wyjaśnień udzielił Radzie także Radny Romuald Pawlik, gdyż w 
zmianach są ujęte propozycje Komisji Budżetowej 
 
Pan Wójt mówił na temat działania Stowarzyszenia Lider Zielonej 
Wielkopolski. 
 
Także o działalności Lidera mówił Przewodniczący Rady Gminy  
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 
2011 - 2018 
 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Krzykosy w zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011 – 
2018 zostałam przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 14. 
 

1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych)  
 
 

2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
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Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych)  
 

3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych)  
 
Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski 
 
Radny Leszek Maźwa – zaprosił wszystkich na Miting w chodzie sportowym, 
który odbędzie się na ścieżce rowerowej z Witowa do Pięczkowa.  Wnioskował 
również, aby w Pięczkowie powstał plac zabaw. 
 
radny Dariusz Psyk przedstawił zebranym protokół z posiedzenia Komisji 
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii 
 
Radny Stanisław Litke – szkody wyrządzone przez zwierzynę na polach 
szacowane są nieobiektywnie, gdyż przez Koło Łowieckie. uważam, ż szkody 
powinien szacować przedstawiciel Urzędu Gminy i Izby Rolniczej.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – na nasze sołectwo znowu nie ma żadnych 
środków z gminy. Konieczna jest naprawa drogi z Pięczkowa do Murzynówka, 
należy przy drogach wykosić pobocza, ale powinno być to zrobione dokładnie. 
Nie grzeje piec zakupiony do świetlicy. Należy problem ogrzewania tego 
obiektu dokończyć. Dokończyć sprawy własnościowe świetlicy. Potrzebna jest 
we wsi tablica informacyjna. Miała być zrobiona.  
 
Radny Stanisław Litke – miały być zmniejszane rachunki za śmieci dla tych co 
segregują odpady, a tak nie jest. 
 
Pan Paweł Wrembel – uporządkować dojście do stadionu gminnego od placu 
targowego. Uważam, że powinny tam być krawężniki i utwardzona droga. Maja 
być w Krzykosach powiatowe zawody strażackie. 
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Pan Wójt – Prawo Łowieckie mówi, że w Komisji szacującej szkody są 
przedstawiciele Koła Łowieckiego. Uważam, że rolnik może zaprosić 
przedstawiciela Izb Rolniczych i ewentualnie mediacje prowadzić lub wystąpić 
na drogę sądową. Na razie nie są załatwione sprawy własnościowe świetlicy w 
Wiośnie, ale działania w tym temacie są prowadzone. Droga do Murzynówka 
jest naprawiana i na dzień dzisiejszy nic więcej w tym temacie nie możemy 
zrobić. Pobocza już były w tym roku koszone. Mam nadzieję, że do zimy 
zostanie rozwiązana sprawa ogrzewania świetlicy. Na pewno będzie 
rozpatrywany temat segregacji odpadów przez mieszkańców. Czy będą zawody 
strażackie u nas nie wiemy. My chcemy aby były. Na pewno coś z tym dojściem 
trzeba zrobić. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – co robione jest w sprawie konserwacji 
wałów przeciwpowodziowych.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – wnioskował o przeprowadzenie 
szkolenia dla sołtysów, bo otrzymujemy wiele informacji i szczególnie nowi 
sołtysi nie wiedzą, co z tym robić. Mówił także na temat porządkowania wsi. 
Zapytał czy zabrane zostaną worki ze śmieciami po sprzątaniu wsi. Nie ma 
prądu na boisku w Sulęcinku, a jest potrzebny. 
 
Pan Wójt – wały mają być robione. Wiemy co będzie robione na wałach, a tylko 
nie wiemy kiedy będzie to robione. Prądu nie ma na boisku w Sulęcinku, bo to 
było takie nieformalne przyłącze i zostało zlikwidowane. Pracujemy nad tym, 
aby było tam przyłącze, ale z tania opłatą, a to nie jest łatwa sprawa, bo na 
imprezie potrzeba dużo prądu. Zastanowimy się nad przeprowadzeniem 
szkolenia dla sołtysów. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął VIII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                            Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 
 
                                                                                     Wiesław Zając 
 
 
 


