
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 
z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 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 w Krzykosach  
Pan Jarosław Kuderczak – z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  
Pożarnej w Środzie Wlkp. 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XVII 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 12 radnych, co 
stanowi 80 % ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XVII 
Sesji Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych).  
 
Porządek XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w  
     Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych  
     zagrożeniach na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami  
    Rady Gminy. 
6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy  
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za  
   2011 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z  
    organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2011. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie Sesji. 
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Do pkt. 3.  
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w 
Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeniach 
na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku przedstawił Radzie Pan Jarosław 
Kuderczak – z-ca Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej 
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag ani zapytań do przedstawionego sprawozdania i  
zostało ono przyjęte jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych 
 
 
Do pkt. 4. 
Protokół z poprzedniej tj. XVI Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Radny Michał Grochowski zwrócił uwagę, że 80 tys. środków zostało 
przeznaczonych na oczyszczalnię ścieków, a nie jak zapisano w protokóle na 
kanalizację. 
 
Radny Romuald Pawlik zwrócił uwagę, że do użytku oddano wodociąg w 
Młodzikowicach, a nie jak zapisano w protokóle w Młodzikowie. 
 
Nie było innych uwag do protokółu 
 
Protokół z XVI Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 5.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o swych 
działaniach między Sesjami Rady Gminy 
(informacja 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 28 marca odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Okrężnej w Krzykosach 
w sprawie projektu utwardzenia tej ulicy. 
W dniu 29 marca br. uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP. 
Omawiano sprawy bieżące oraz wyniki turnieju wiedzy pożarniczej.  
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W dniu 11 kwietnia br. odbył się przetarg na dostawę energii elektrycznej do 
obiektów gminnych. Było 6 ofert. Przetarg wygrała ENERGA OBRÓT z 
Gdańska. Oszczędność na energii będzie wynosić około 1500 zł miesięcznie. W 
dniu 11 kwietnia odbył się również przetarg na utwardzenie ul. Zacisze w Solcu. 
Wpłynęły 2 oferty.  
Został ogłoszony konkurs fotograficzny Gmina Krzykosy – 4 pory roku.  Będzie 
trwał przez cały rok.  
Do końca maja do Starostwa można składać wnioski o dofinansowanie wymiany 
pokryć azbestowych. W dniu 1 sierpnia br. odbędzie się Turniej Wsi. W dniu 24 
kwietnia br. zakończyła się kontrola NIK. 12 kwietnia uczestniczyłem w 
zebraniu Porozumienia Międzygminnego w sprawie gospodarki śmieciami. Do 
Porozumienia dołączył Śrem, co może spowodować, że będziemy ponosić 
niższe koszty budowy śmietniska. 100 zł na 1 ha wymarzniętych zbóż będzie 
wypłacane. Wnioski trzeba złożyć do 1 czerwca br. Muszą to być oświadczenia 
rolników. 13 kwietnia br. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia LIDER. 
Było trochę zamieszania, bo Jarocin cofnął pełnomocnictwa niektórym 
członkom. 25 kwietnia firma STRABAG nie uznała reklamacji na drodze w 
Miąskowie. Mamy jednak ekspertyzę i rozmowy rozpoczęli. Naprawia tą drogę 
do końca września. Będzie położona emulsja i 4 cm nawierzchni bitumicznej. W 
dniu 25 kwietnia odbył się festiwal piosenki przedszkolaków i wierszowanie 
skrzatów.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do wypowiedzi Pana Wójta.  
 
Do pkt. 7.  
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, który 
stwierdził, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 
roku było szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich 
Komisji Rady i zaproponował, aby tego sprawozdania nie omawiać dzisiaj. 
 
Wszyscy Radni wyrazili zgodę na propozycję Pana Przewodniczącego 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach za 2011 rok. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach za 2011 rok została przyjęta jednogłośnie  (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 8.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła 
Radzie Pani Jadwiga Kulka – skarbnik Gminy 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, ze znalazło się w budżecie wiele 
środków i dokonywane są zmiany, a jego zdaniem środki te powinny być 
przeznaczone na spłaty pożyczek. 
 
Wyjaśnień Panu Przewodniczącemu udzieliła Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy. 
 
Nie zgłoszono innych uwag ani zapytań.  
 
Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Głos zabrała Pani Ewa Tomczak Sekretarz Gminy, która w imieniu Wójta, 
przedstawiła Radzie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 
Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2011. 
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu).  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag ani zapytań w tym temacie. 
 
Do pkt. 10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pismo w sprawie poparcia 
uchwały o niesianiu w woj. wielkopolskim roślin modyfikowanych genetycznie. 
 
Temat został przekazany do Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii. 
 
Radny Paweł Wrembel – zapytał kto ma naprawia bariery ochronne przy 
skrzyżowaniach, bo w tej są zniszczone.  
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Pan Wójt – sprawę zgłaszaliśmy do Dyrekcji Dróg Krajowych, ale nie 
naprawiają. To jest w ich gestii. 
 
Pan Dariusz Psyk – kiedy będzie spotkanie w sprawie remontów świetlic.  
 
Pan Wójt – jest już dokumentacja. Można zabrać i do poniedziałku zgłosić 
uwagi.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – w tym roku bardzo dobrze zostały 
naprawione drogi żużlowe i gruntowe we wsiach. Bardzo dziękujemy. 
 
Nie było innych zapytań ani wniosków. 
 
Do pkt. 11. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wiesław Zając zamknął XVII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy 
 
                                                                          Wiesław Zając 
 


