
 

P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2014 
z XXXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

28 lutego 2014 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 Litka – Główny Księgowy 
Pani Beata Jagodzińska  – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 

             Inspektor Paweł Wawrzyniak – Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp.  
             Aspirant Marcin Puzicki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 

Mł. Aspirant Sławomir Jarecki – Dzielnicowy Gminy Krzykosy 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXIX 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 XXXIX 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Porządek XXXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2013 
roku. 
4. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami  
    Rady Gminy. 
6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki. 
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
Krzykosy w 2013 roku przedstawił Radzie Inspektor Paweł Wawrzyniak – 
Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp.  
(materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Paweł Wrembel poruszył sprawę usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu z 
S 11 w Krzykosach oraz założenia świateł w Krzykosach przy szczególnie przy 
przedszkolu. Powiedział również, że Policja nie interweniowała, mimo 
zgłoszenia, gdy ul. Szkolną w Krzykosach jechał Duzy samochodów, a jest tam 
ograniczenie do 12 t. Ponadto wnioskował o to, aby strażacy ochotnicy 
uczestniczący w akcjach ratowniczych na drogach byli tam krócej, a 
pozostawali policjanci lub strażacy zawodowi. 
 
Pan Krzysztof Zimoch również prosił o usprawnienie mijania na skrzyżowaniu 
w Krzykosach. 
 
Radna Urszula Chojnacka mówiła, że zostały w niektórych szkołach 
przeprowadzone ciekawe zajęcia profilaktyczne. Prosiła aby objąć nimi 
wszystkie szkoły w powiecie. Prosiła, aby nasze gimnazja objąć także 
programem „wchodzę w dorosłe życie”. 
 
Pan Paweł Wawrzyniak – nie ma problemu z zajęciami w szkołach, ale 
materiały musi zapewnić samorząd. W marcu Policja będzie uczestniczyła w 
objazdach dróg i wtedy zgłosimy nasze uwagi w sprawie organizacji ruchu 
drogowego.  
 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa – od wielu lat walczymy o 
światła na skrzyżowaniu w Krzykosach i Murzynówku i nic z naszych działań 
nie wynika.  
 
Pan Wójt – co roku ponawiamy pisma w sprawie tych świateł. Z ostatnich 
informacji wynika, ze światła będą w Krzykosach, ale nie wiem czy w tym roku. 
Nie wiem czy będą w Murzynówku.  
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Radny Stanisław Janasik – wnioskował, aby było poszerzone pobocze drogi z 
Murzynówka do0 Miąskowa przy trasie 11 i zbudowana kładka na kanale dla 
pieszych. 
 
Pan Paweł Wawrzyniak – my zgłaszamy do Dyrekcji dróg wiele naszych uwag i 
wniosków, ale nie od nas zależy ich realizacja. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 
2013 roku. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIX/263/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2013 roku 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych)  
 
Do pkt. 4.  
Protokóły z ostatnich tj. XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy przedstawiła 
Radzie Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionych protokółów 
 
Protokóły z ostatnich tj. XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy zostały 
zatwierdzone jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 5. 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, który 
przedstawił Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady 
Gminy 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 6.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział:  
W dniu 5 stycznia br. uczestniczyłem w Sulęcinku w orszaku Trzech Króli. 
Dziękuję organizatorom. W dniu 6 stycznia uczestniczyłem w koncercie 
Pastorałek w Krzykosach oraz spotkaniu kolędowym PZERiI, które odbyło się 
w Solcu. Uczestniczyłem także w zebraniu ZG ZOSP, gdzie przedstawiono 
sprawozdanie z działalności za 2013 rok. W dniu 10 stycznia 2014 roku odbyła  
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się uroczysta Gala „Zasłużony dla Gminy Krzykosy.  21 stycznia podpisałem 
akt notarialny na zamianę gruntu pod drogę. 17 lutego br.  odwiedziliśmy Panią 
Janasik z okazji 90 rocznicy urodzin, a 24 lutego Panią Taciak z okazji 95 
rocznicy urodzin. W dniu 21 lutego odbył się przetarg na sprzedaż gruntu w 
Krzykosach.  Został sprzedany za 30.000 zł. W dniu 24 lutego ogłoszono 
przetarg na przebudowę ul. Szkolnej w Solcu. Odbędzie się w dniu 10 marca br. 
W dniu 22 stycznia odbył się przetarg na przebudowę ul. Okrężnej w 
Krzykosach. Wygrała oferta za kwotę 205.344,50 zł (firma Klimczak).  10 
lutego odbył się przetarg na przebudowę ul. Zacisze w Sulęcinku. Wygrała 
firma Strabag, Kwota 245.366,44 zł. Pan Wójt mówił także o odbiorze śmieci. 
Za 2013 rok jest zaległość w opłatach na kwotę. 10.356,40 zł. Uruchomiony 
został nowy lokal dla biblioteki w Sulęcinku. Są zrobione odcinki chodników w 
Garbach i Krzykosach przy ul. Jabłoniowej. Będą jeszcze robione Sulęcinku 
przy Markecie Dino i przy placu zabaw. W dniu 10 marca odbędzie się przetarg 
na budowę amfiteatru.  Rozdane zostały nakazy na podatek, a Take blankiety na 
wpłaty za śmieci.  129.000 zł otrzymamy od Marszałka na utwardzenie dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Na bieżąco naszym sprzętem naprawiamy 
drogi gruntowe i żużlowe. Pan Wójt poinformował, że w gminie w 2013 roku 
było 375 osób bezrobotnych z tego 161 powyżej 1 roku.  
 
Nie zgłoszono pytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – Skarbnik 
Gminy 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIX/264/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2014 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – Skarbnik 
Gminy 
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Uchwała Nr XXXIX/254/2014 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 9.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa 
amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – Skarbnik 
Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa amfiteatru i 
zaplecza sportowego w Krzykosach” realizowanej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 została przyjęta przy 12 głosach za 
przyjęciem uchwały i 2 głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych). 
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 
 
Plan pracy Komisji przedstawił Radzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Radny Teofil Grewling  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi rolników na bezczynność Wójta. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że Radni w tą sprawą 
omawiali dwa razy na wspólnych posiedzeniach Komisji tj. w dniu 17 stycznia 
br. oraz 21 lutego br. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIX/268/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 
skargi rolników na bezczynność Wójta została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Radny Florian Frąckowiak przedstawił 
Radzie plan pracy Komisji na 2014 rok oraz złożył informacje o odbytym 
posiedzeniu Komisji. 
 
Plan pracy Komisji oraz informację z ostatniego posiedzenia przedstawił Radzie 
również Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy. 
 
Radna Powiatowa Renata Jarzembowska mówiła o obradach Rady Powiatu. 
Podziękowała Radzie Gminy za pomoc finansową dla szpitala powiatowego.  
 
Radny Dariusz Psyk – co powiat zrobi z realizacją dróg w Chociczy i 
Zaniemyślu w sytuacji gdy nie ma na te zadania środków. 
 
Radna Renata Jarzembowska – mam nadzieję, że środki na te zadania będą. 
Walczymy obecnie w Radzie o środki na drogę w Sulęcinie. 
 
Radny Michał Grochowski – czy Środa przejmie Spółkę zarządzająca szpitalem. 
 
Radna Renata Jarzembowska – Miasto Środa chce tą Spółkę przejąć.  
 
Radny Stanisław Litke – w gazecie średzkiej źle została napisana moja 
wypowiedź o ekwiwalencie strażackim. 
 
Pani Paulina Wojtyś – dostaliśmy odmowna decyzje w sprawie przyłączenia 
prądu do naszej działki w Krzykosach, a my już ponieśliśmy koszty w 
wysokości 2.400,00 zł. Podobno Wójt chce tą drogę sprzedać. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – Rada nie wydaje żadnych decyzji w 
indywidualnych sprawach. Opinia Rady była taka, ze żadnych dróg nie 
będziemy sprzedawać.  
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Radny Dariusz Psyk – sprawa tej drogi była omawiana na posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Gminy i Komisja wyraziła opinię, że nie należy jej sprzedawać.  
 
Pan Wójt – my cały czas dążymy do porozumienia miedzy Wami (tj. sąsiadami). 
Dlaczego najpierw Państwo zleciliście wykonanie projektu, a potem 
zwróciliście się do Gminy o wydanie decyzji. Droga jest utwardzona. 
 
Radny Paweł Wrembel – Rada wyraziła opinię, że droga nie będzie 
sprzedawana. W sprawie prądu nic nie poradzimy. 
 
Pan Wójt – jeżeli projektant najpierw zrobił projekt, a potem wystąpił o decyzję, 
to jego należy obciążyć kosztami.  
 
Radny Paweł Maciejewski – jeżeli ta droga jest utwardzona to nielegalnie. 
Dlatego uważam, że kabel mógłby być tam poprowadzony. Wnioskował 
również o ujednolicenie tablic z nazwami ulic. Nie ma w budżecie środków na 
studnie chłonne na ulicach. Odwodnienie z ul. Okrężnej w Krzykosach rozlewa 
się na mojej działce.  
 
Radny Michał Grochowski – uważam, że najpierw powinna być decyzja gdzie 
ten kabel ma być wkopany, a potem projekt. To nie jest winna Wójta, że 
Państwo ponieśliście straty. 
 
Radny Paweł Wrembel – jestem przekonany o tym, że po postępowaniu 
rozgraniczającym Wójt będzie mógł wydać konkretna decyzję. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy wnioskował do Wójta, aby doprowadził do 
odkopania wszystkich zasypanych w gminie rowów.  
 
Pan Mieczysław Goździak – mieszkaniec Sulęcinka – podziękował Wójtowi za 
rozłożenie na raty zadłużenia wobec gminy. Stwierdził jednakże, że mimo tego 
nie jest w stanie na bieżąco tego zadłużenia spłacać. Zakład upadł i nie mamy z 
tego tytułu dochodów. Chciałbym, aby to zadłużenie rozłożyć na mniejsze raty.  
 
Pan Wójt – nie mogę rozłożyć na mniejsze raty, gdyż podatek jest naliczany w 
cyklu rocznym i takie są przepisy. Uważam,. że należy systematycznie spłacać 
ile można.  Mamy pieniądze na nowe tabliczki z nazwami ulic i na wymianę 
również. Systematycznie wymieniamy. Studzienki zostaną zrobione, bo środki 
na ten cel są w budżecie. Może ten rów za posesją Pana Maciejewskiego zrobia 
Spółki. Proszę przyjść na zebranie spółek wodnych.  
 



 

-8- 
Radny Paweł Maciejewski – o tych studniach mówię ciągle.  
 
Pan Krzysztof Zimoch – mam wrażenie, że jest bardzo dobrze, ale równocześnie 
źle. W BIP nie ma wszystkich protokółów z Sesji oraz zmiany Radnego. 
 
Pan Przewodniczący Rady – Wójt musi działać w pewnych ramach. Są przepisy 
i nie może działać dowolnie. Na pewno w działaniach nie ma złej woli. Pan 
Wójt weźmie pod uwagę zgłoszone problemy.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – wnioskowała o umieszczenie tablic 
informacyjnych o miejscowości Wiosna w Murzynówku i Pięczkowie. Proszę o 
naprawę komina w świetlicy w Wiośnie. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – co z tymi, co wpłacili w styczniu 
pieniądze na wywóz śmieci na stare konto. 
 
Pan Wójt – będzie wszystko zaliczone bez obaw. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – niepotrzebnie Gmina wydrukowała i 
dostarczyła blankiety na wpłatę podatku. Jest wielkie zamieszanie. 
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – zgłosił problem naprawy drogi w 
Kaźmierkach. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXXIX Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                       Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                        Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 
 


