
 
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011 

z XIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 16 grudnia 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 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XIII 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 XIII Sesji 
Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Porządek XIII 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 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  
    Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy  
    Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w  
      Krzykosach 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na  
      ławników.  
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie Sesji. 
  
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. XII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. XII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 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: 
W dniu 2 grudnia br. odbył się odbiór wodociągu w Młodzikowicach. W tym 
samym dniu uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym WTT w Solcu.  W 
dniu 6 grudnia br. zakończono prace na przejeździe kolejowym w Sulęcinku. W 
dniu 9 grudnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku komunalnego w 
Pięczkowie w sprawie sprzedaży mieszkań. Przy sprzedaży udzielimy 80% 
bonifikaty. 12 grudnia br. w lokalu u Państwa Kleczewskich odbyło się 
spotkanie na  temat przemocy w rodzinie. W tym dniu złożyliśmy do Lidera 5 
wniosków na dofinansowanie realizacji małych projektów. Załataliśmy dziury w 
drogach destruktem. Odbył się przetarg na dowożenie uczniów do szkół w 
gminie oraz do Szkoły w Jarocinie. Przewozy świadczyć będą poprzedni 
przewoźnicy, tylko do szkoły w Jarocinie będzie nowy przewoźnik. W dniu 15 
grudnia w naszej sali posiedzeń odbyło się spotkanie Powiatowej Izby 
Rolniczej. W tym też dniu odbyła się mediacja Koła Łowieckiego z Panem 
Wojciechowskim w sprawie szkód łowieckich. Do ugody nie doszło. W dniu 10 
grudnia w Garbach odbyła się tradycyjna już impreza „Śpiewający po 30-tce”. 
Tradycyjnie była pełna sala widzów i znakomita zabawa.  
 
Radny Stanisław Litke – zapytał na jakie zadania złożono wnioski do Lidera. 
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Odpowiedzi udzielił Pan Wójt. Są to między innymi Dożynki gminne oraz 
kapele podwórkowe. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań do wypowiedzi Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 201 rok 
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu budżetu udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
13 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 8 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na 2012 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 
na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 
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Do pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 
radnych) 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie Statutu 
Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie ( w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 12. 
 
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. 
 
Uchwała Nr XIII/103/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania 
zespołu opiniującego kandydatów na ławników została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
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Do pkt. 13. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie Apel Rady Miejskiej w 
Środzie Wlkp. do0 Premiera w sprawie kosztów jakie mają ponosić samorządy 
po wprowadzeniu ustawy on tzw. pieczy zastępczej. 
Wnioskował do Rady abyśmy taki apel również wystosowali. 
Wszyscy Radni obecni na Sali głosowali za wystosowaniem apelu do Premiera 
w tej sprawie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) 
Apel Rady Miejskiej przekazano Panu Wójtowi celem przygotowania przez 
Prawnika odpowiedniego pisma.  
 
Radny Florian Frąckowiak zgłosił problem dojazdu dzieci do szkół 
ponadgimnazjalnych z Pięczkowa do Jarocina. Dzieci te dojeżdżały pociągiem z 
Orzechowa, ale po zmianie rozkładu jazdy pociągi zostały wycofane. Proszę o 
interwencje w tej sprawie.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – ten sam problem jest z autobusem z 
Murzynowa Leśnego do Środy. Też został wycofany, a młodzież korzysta z 
przystanku w Murzynówku.  
 
Radny Dariusz Psyk przedstawił Radzie protokół z posiedzenia Komisji 
Rozwoju Gminy 
 
Radny Teofil Grewling – przedstawił radzie protokół z przeprowadzonej 
kontroli Komisji 
 
Radny Paweł Wrembel – OSP Krzykosy wystosowała pismo do Wójta w 
sprawie uwzględnienia w budżecie gminy roku 2012 środków na wykonanie 
elewacji remizy OSP w Krzykosach. Środki na OSP nie są wykorzystywane. 
Uważam, że zamiast ske parku przy stadionie powinien powstać kort tenisowy. 
Co dzieje się z pracami nad herbem gminy. Uważam, że z pieniędzy na 
promocję gminy powinny być oznakowane ulice we wsiach. Mieszkańcy pytają 
dlaczego przed Urzędem Gminy nie ma dużej choinki. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys – dziękuję za naprawienie dziur w drogach. Pasy 
na drodze do Pięczkowa chociaż na bokach jezdni wymalować jak nie można na 
środku. Do Lidera warto na małe projekty wnioski składać.  
 
Pan Sławomir Kaczor – mieszkaniec Pięczkowa – ustawicznie zalewane są moje 
uprawy. Nie otrzymuję żadnych odszkodowań, a utrzymuję się z hodowli bydła. 
Musiałem sprzedać część stada, bo nie miałem ich czym wyżywić. Jak inni byli 
w potrzebie to ja pomocy udzielałem, a mi nikt nie pomógł. Ciepłe posiłki w  
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czasie powodzi były tylko dla więźniów i wojska, a dla mieszkańców, którzy z 
własnej woli pracowali na wałach nie było nic.  Nie uprzątnięte są worki i 
zaplątuje się w nie zwierzyna, szczególnie rogacze. Nie ma reakcji Wójta na 
działania jednego z mieszkańców Orzechowa, który ma u nas grunty i sprzedaje 
ziemię, chociaż nie ma pozwolenia na kopanie stawów. Poniosłem także koszty 
rozgraniczenia gruntów, bo przy okazji inwestycji gminnej (wodociągowanie) 
zostały zniszczone słupy graniczne. Zgłaszałem także problem słupa wysokiego 
napięcia oraz hydrantu, które znajdują się przy wjeździe do mojej posesji i 
przeszkadzają. Pan Ratajczak mimo polecenia Wójta nie zgłosił tego do 
Energetyki. Na końcu ul Zielonej i Dębowej należy  założyć lampę oświetlenia 
ulicznego, gdyż teren ten jest miejscem gromadzenia się różnych elementów. 
jeżeli nie można przenieść tego słupa przy mojej posesji to chociaż hydrant 
przenieść. Zrobić nowy plac zabaw przy przedszkolu, bo teren zabrany został 
pod budowę remizy. Tam gdzie ma być plac zabaw jest szambo. Należy szambo 
zlikwidować albo odpowiednio zabezpieczyć. Dziękuję Wójtowi za drewno na 
ognisko. Wykonano przekop w jeziora za wałem w Pięczkowie do Warty i woda 
ze stawu uciekła. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – 20 tys. zł było przeznaczone na plac zabaw, 
ale wycofano te środki na rzecz innego zadania remontowego w szkole. To nie 
jest w porządku wobec innych wsi. 
 
Radny Stanisław Litke – plac zabaw nie był robiony, bo nie było takiej 
możliwości. Zaskoczony jestem natomiast, że zostają na końcu roku środki w 
strażach pożarnych. Moim zdaniem jest to wina Zarządu Gminnego i 
Komendanta.  
 
Pan Wójt – znamy już problem dojazdu dzieci z Pięczkowa do szkół w 
Jarocinie.  Pisma do PKP w Poznaniu i Marszałka Województwa już 
wystosowaliśmy. Interweniuję również telefonicznie, ale na razie nie 
rozmawiałem jeszcze z Marszałkiem. Pieniędzy na OSP nie zostaje. Nie da się 
wykorzystać wszystkich środków. Jakiś mały zapas musi być na 
nieprzewidziane wydatki na końcu roku. Przyjmuję uwagi do projektu stadionu 
w Krzykosach. Choinki dużej na pewno nie będzie. bo zbyt wielkie koszty. 
Robimy co możemy w sprawie herbu gminy, ale Komisja heraldyczna nadal nie 
odpowiedziała i sprawa stoi. Nie wiem czy uda się wymalować pasy na drodze 
do Pięczkowa. W czasie powodzi pomagali mieszkańcy całej gminy. 
Dziękowałem za to wiele razy przy każdej możliwej okazji. Moim zdaniem, 
posiłki utrzymywali wszyscy, którzy byli w pobliżu punktu żywienia w danym 
momencie. Nie słyszałem ani jednej skargi w tym temacie. Jestem zaskoczony 
ta wypowiedzią. Nie miałem informacji od Pana o takich brakach paszowych w  
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Pana gospodarstwie. Nie informował Pan o tym. Nie przypominam sobie, abym 
powiedział komukolwiek, że nie udzielę pomocy. Worki pewnie gdzieś zostały. 
Z wałów nie będziemy zabierać, bo mają chronić. Worki naprawdę zwierzynie 
nie zagrażają. Nieprawidłowości przy budowie prywatnych stawów to nie nasza 
sprawa, bo my nic nie wiemy o braku zezwolenia. Zezwolenie wydaje starosta. 
Jeżeli jest Pan w posiadaniu takich informacji to należy to Staroście zgłosić, a 
nie oskarżać mnie.  Jeżeli rzeczywiście w wyniku prac przy budowie wodociągu 
zostały słupki graniczne uszkodzone to na pewno naprawimy. Pan Ratajczak nie 
interweniował w sprawie słupa, bo jest do świadczonym pracownikiem i wie, że 
w tej sprawie nasz głos nie liczy się. Może uda się zbudować plac zabaw z 
jakiegoś unijnego programu. Rozgraniczenie remizy i przedszkola będzie, jak 
również zajmiemy się szambem na placu przedszkolnym.  
 
Radny Leszek Maźwa – dlaczego na Wiośnie powstaje budynek pod linią 
wysokiego napięcia 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys – jestem zaskoczona tym, że Pan Kaczor ma 
pretensje o jedzenie w czasie powodzi. Moim zdaniem wszyscy posiłek 
otrzymali i nikt nie miał uwag w tej sprawie.  
 
Pan Wójt – jeżeli jest to nowy budynek, to pozwolenie wydaje Starosta i moim 
zdaniem musi to być zgodne z przepisami. 
 
Głos zabrała Pani Magdalena Grzegorzewicz – przedstawicielka KRUS – która 
mówiła na temat działalności KRUS w świetle obowiązujących obecnie 
przepisów. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy i Pan Wójt złożyli wszystkim zebranym oraz 
ich rodzinom życzenia świąteczne. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktów wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XIII Sesję Rady Gminy Krzykosy 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy 
 
                                                                           Wiesław Zając 
 


