
 
P R O T O K Ó Ł NR XII/2011 

z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 listopada 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 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 
Pani Renata Jarzembowska  – Radna Powiatowa 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XII 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 XII Sesji 
Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Porządek XII 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 2011 rok  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok  
    2012. 
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XI/86/2011 Rady Gminy Krzykosy 
     z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia  
     środków finansowych w budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012 na realizację  
     zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P  
    Sulęcinek – Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku. 
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów  
    formularzy informacji deklaracji podatkowych 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w  
      Krzykosach do pracy z rodziną 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego   
      Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata  
      2011 – 2015 
12. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  
      mieszkalnego 
13. Podjęcie uchwały w sprawie Aneksu Nr 3 do Porozumienia  
      Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie  
      powierzenia Gminie Jar5ocin przygotowania i wykonania zadania pn. 
     „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki 
      odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z  
      budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedziba w  
      Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. 
14. Podjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia drogi dojazdowej do  
      gruntów rolnych działka nr 142 i 222 w obrębie ewidencyjnym Witowo we  
     wsi Bronisław . 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie Sesji. 
 
  
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. XI Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. X Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych – od tego momentu w Sesji 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o swych 
działaniach 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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Odbyliśmy spotkanie ze Społecznym Komitetem Budowy Kanalizacji w 
Sulęcinku. Omawialiśmy wszystkie sprawy związane z budowa kanalizacji. 
W dniu 11 listopada 2011 roku uczestniczyłem w obchodach Święta 
Niepodległości w Pięczkowie. Wrażenia mam takie jak Pan Przewodniczący.  W 
dniu 14 listopada br. spotkaliśmy się z przedstawicielem PKP Panem 
Urbaniakiem w sprawie przejazdu kolejowego w Sulęcinku. Podjęliśmy 
stosowane uzgodnienia. Uzgodniliśmy, ze chodnik do przejazdu wykonamy my, 
a samo przejście przez tory kolej. We wtorek jeszcze raz spotkamy się w tej 
sprawie. W przyszłym roku ma być kompleksowa modernizacja linii kolejowej. 
Nadal zgłaszamy sprawę informowania pasażerów w Solcu z którego toru 
odjedzie pociąg. 16 listopada rozpoczęliśmy drugi etap wodociągowania. 
Robiony jest wodociąg z Wiosny do Murzynówka.  30 listopada będzie odbiór I 
etapu wodociągowania tj.  
Spółki Wodne będą jednak w Pięczkowie dokonywać konserwacji rowów. 
Nadleśnictwo część rowów już zakonserwowało. Trwają prace na dalszej części. 
W dniu 23 listopada uruchomiona została linia z Krzykos do Solca. W dniu 24 
listopada w Solcu udrażniało odwodnienie WUKO. Wypłaciliśmy stypendia. 
Złożono 98 wniosków. Wydaliśmy 91 pozytywnych decyzji. Wypłaciliśmy 
stypendia za dwa miesiące w kwotach od 75 – 95 zł. Wydaliśmy na ten cel 
około 15 tys. zł. 70 osób otrzymało wyprawki na podręczniki. Ogółem była to 
kwota około 16 tys. zł.  Trwają remonty świetlic wiejskich. Jutro jest odbiór 
świetlicy w Miąskowie. 
 
Nie było uwag ani pytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6.  
 
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 Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2012 rok 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały uchylającej 
uchwałę Nr XI/86/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 
roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w 
budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012 na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek – Solec Etap IV 
ul. Szkolna w Sulęcinku  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy Krzykosy uchylająca uchwałę Nr 
XI/86/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 roku w sprawie 
wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Krzykosy na rok 2012 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek – Solec Etap IV ul. Szkolna 
w Sulęcinku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji 
podatkowych 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Krzykosy uchwały zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do pracy z rodziną  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie w sprawie 
wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do pracy z rodziną 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 
w Rodzinie na lata 2011 – 2015 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XII/94/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 
Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie 
na lata 2011 – 2015 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych)  
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XII/95/2011Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Aneksu 
Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 
roku w sprawie powierzenia Gminie Jar5ocin przygotowania i wykonania 
zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem 
wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedziba w 
Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Aneksu Nr 3 do 
Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w 
sprawie powierzenia Gminie Jar5ocin przygotowania i wykonania zadania pn. 
„Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  
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i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedziba w Witaszyczkach z 
ewentualnymi punktami przeładunkowymi” została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 14. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie wniosek Wójta Gminy 
Krzykosy w sprawie wydania opinii w sprawie celowości utwardzenia drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 142 i 222 w obrębie ewidencyjnym 
Witowo we wsi Bronisław 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego wniosku. 
 
Rada Gminy (jednogłośnie – w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) wydała 
Opinię NR 1/2011 Rady Gminy w sprawie celowości utwardzenia drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 142 i 222 w obrębie ewidencyjnym 
Witowo we wsi Bronisław. 
 
Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie: 

1. Pismo od Zarządu Powiatu w sprawie wymalowania linii rozdzielającej na 
drodze z Krzykos do Pięczkowa. 

2. Pismo w sprawie wyborów uzupełniających ławników 
3. Pismo Urzędu Skarbowego o oświadczeniach majątkowych 

 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady podali terminy posiedzeń 
Komisji Rady w m0-cu grudniu 2011 roku 
 
Radny Florian Frąckowiak – zapytał co dzieje się w sprawie wyjaśnienia sprawy 
odbudowy rowu. 
 
Pani Czesława Zięta – w 2012 roku koniecznie trzeba zaplanować remont 
pomnika w Pieczkowie. Prosimy także o asfalt na ul. Słonecznej. Uważam, że 
jeszcze przed zima powinny być naprawione dziury w asfaltach.  
 
Radny Florian Frąckowiak – jak daleko są prace nad herbem gminy. 
 
Radny Dariusz Psyk – czy rolnik, który przyorał drogę w Solcu poniósł jakieś 
konsekwencje. 
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Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – naprawić drogę z Wiosny do Pięczkowa. 
Kiedy będzie żużel dla wsi Wiosna. Lampę przy świetlicy należy zamontować 
na innym słupie. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – zwrócić się do kolei o naprawę kładki 
na moście kolejowym. Kilka desek uległo zniszczeniu. 
 
Pan Wójt – sprawa rowu w Pięczkowa ma finał w sądzie. Nie ma jeszcze 
wyroku. Pomnik mamy w projekcie na 2012 rok, ale jak będą środki z odnowy 
wsi to może uda się z tego programu pomnik wyremontować. Ulica Słoneczna 
nadal jest odkładana. Na razie nie mamy środków na łatanie dziur przed zimą. 
Robimy to po zimie. Destruktem zostały zrobione zjazdy z dróg powiatowych. 
jeszcze trochę dróg destruktem  zostanie zrobionych. W sprawie herbu nadal 
czekamy na wyniki prac Komisji Heraldycznej. Dopłaciliśmy natomiast 
autorowi za pisanie książki o historii gminy, bo publikacja rozrasta się. Nie 
wiem co ze sprawą przyorania drogi w Solcu, bo sprawą zajmuje się Policja. 
Dowiem się. Jeżeli będzie to możliwe lampa na Wiośnie zostanie przeniesiona. 
Zgłosimy sprawę naprawy kładki na moście kolejowym. Informuję, że w 2012 
roku Dożynki Gminne odbędą się w Sulęcinku. Chcemy wystąpić o 
dofinansowanie tej imprezy.  
 
Pan Leszek Marciniak – Sołtys Garby – przy świetlicy w Garbach jest 
zaniedbana posesja. Stanowi zagrożenie pożarowe dla świetlicy. Lampę, która 
znajduje się w hydroforni należy przenieść przy drodze. Należy także usunąć 
krzewy przy drodze do Sulęcinka.  
 
Pan Wójt – sprawdzimy czy lampę będzie można przenieść. Będziemy 
rozmawiać z właścicielem zaniedbanej posesji. Krzewy będą usunięte. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                    Rady Gminy 
 
                                                                          Wiesław Zając 
                                        
 
 



 


