
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013 
z XXXIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

24 września 2013 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 p.o Skarbnika Gminy 
Pani Beata Jagodzińska – p.o Kierownika 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 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXIII 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 11 radnych, co 
stanowi 73.33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXIII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji 
polegającą na wprowadzeniu dodatkowego punktu porządku Sesji o treści: „14. 
Podjecie apelu w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 
lipca 2013 roku dotyczącego utworzenia w mieście Środa Wielkopolska ośrodka 
egzaminowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A”. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionej propozycji Przewodniczącego 
Rady i autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
11 radnych). 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji z 
autopoprawką i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 11 radnych). 
 
Porządek XXXIII 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 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Krzykosy 
8. Informacja o realizacji Budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Budżetowo – 
Finansowej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzykosy, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 
12.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta. 
13. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych. 
14. Podjęcie apelu w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 
lipca 2013 roku dotyczącego utworzenia w mieście Środa Wielkopolska ośrodka 
egzaminowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXXII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie wniesiono uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXXII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 12 radnych 
 
Do pkt. 4. 
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. 5.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 2 lipca odbył się przetarg na rozbudowę szkoły w Sulęcinku. % lipca 
odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości. W dniu 7 lipca w Krzykosach  
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uczestniczyłem w corocznym spotkaniu Kapel Podwórkowych. W dniu 8 lipca 
odbył się odbiór ulicy Słonecznej w Pięczkowie. W dniu 25 lipca w Sulęcinie 
odebraliśmy plac zabaw.  W dniu 18 sierpnia w Dominowie uczestniczyłem w 
dożynkach gminnych oraz 135 rocznicy powstania Kółek Rolniczych. W dniu 
24 sierpnia odbyły się nasze dożynki gminne w Pięczkowie. Dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizacje dożynek. W dniu 25 sierpnia 
uczestniczyliśmy w wojewódzko-archidiecezjalnych dożynkach w Środzie 
Wlkp. W dniu 27 sierpnia odbył się przetarg na dostawę energii do obiektów 
gminnych w latach 2014-2015. Wygrała ENEA Poznań. W omawianym czasie 
odbyły się także 3 egzaminy nauczycieli na wyższe stopnie awansu 
zawodowego. Zakończyła się również realizacja projektu „niezawodni 
uczniowie” Pozyskaliśmy 40 nowych zestawów komputerowych. Odebrano 
także nowo wybudowane drogi w Murzynowie Leśnym i Sulęcinie. Od 19 
września Pani Beata Jagodzińska pełni funkcję Kierownika OPS w Krzykosach. 
W dniu 12 września zakończyliśmy cykl zebrań wiejskich, na których przede 
wszystkim podzielono fundusze sołeckie na 2014 rok,, Na wywóz śmieci 
złożone zostały 1593 deklaracje. Wysłaliśmy 333 upomnienia za niezapłacone 
śmieci w lipcu i sierpniu.  W dniu 1 września brałem udział w dożynkach w 
Zaniemyślu. Na bieżąco naprawiona są drogi żużlowe i gruntowe. Jest robiony 
remont drogi powiatowej w Wiktorowa do Pięczkowa. Od trasy 11 w kierunku 
Witowa i Pięczkowa wymalowano pasy boczne.  
 
Nikt nie miał uwag do informacji Pana Wójta. 
 
Do pkt.6.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – po. Skarbnika Gminy 
 
Pan Wójt powiedział, że będzie robiona rekultywacja wysypiska śmieci. Do tego 
zadania otrzymamy dofinansowanie w granicach 85 – 100 %. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
Od tego momentu w Sesji brało udział 13 radnych. 
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Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – po. Skarbnika Gminy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
Do pkt. 8. 
Realizację budżetu gminy na I półrocze 2013 roku przedstawiła Radzie, w 
imieniu Wójta Pani Jolanta Litka,  p.o Skarbnika Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionej informacji. 
 
Do pkt. 9.  
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
powołania członka Komisji Rewizyjnej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania 
członka Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
powołania członka Komisji Budżetowo - Finansowej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania 
członka Komisji Budżetowo – Finansowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacji autobusowej, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Krzykosy udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
przystanków komunikacji autobusowej, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Krzykosy udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu  uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 
 
Radny Florian Frąckowiak – na temat omawianej w tym punkcie sprawy okazał 
się artykuł w gazecie średzkiej, który nie podaje prawdziwych wiadomości, bo 
nieprawdą jest, ze mieszkańcy Pięczkowa, których jest przeszło 1000 skarżą się 
na Wójta, a jedynie 4 osoby i 1 z innej wsi. Mieszkańcy twierdzą, że takie 
postawienie sprawy obraża ich.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – też stwierdziła, że artykuł w gazecie 
obraża mieszkańców Pięczkowa. 
 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
 
Głos zabrał Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty , 
który przedstawił Radzie coroczną informację o realizacji zadań oświatowych 
(była to prezentacja multimedialna) 
 
Do pkt. 14.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt apelu do Rad Gmin z 
powiatu średzkiego w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
1 lipca 2013 roku dotyczącego utworzenia w mieście Środa Wielkopolska 
ośrodka egzaminowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii AM, A1, 
A2, A utworzenia w Środzie Wlkp. ośrodka egzaminacyjnego 
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Rady Florian Frąckowiak – uważam, że idea powstania takiego Ośrodka 
egzaminacyjnego w Środzie jest bardzo słuszna. 
 
Apel w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2013 
roku dotyczącego utworzenia w mieście Środa Wielkopolska ośrodka 
egzaminowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A 
został przyjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek mieszkańców ul. Leśnej 
z Sulęcinka w sprawie utwardzenia tej ulicy. 
Wniosek został przekazany do Komisji Rozwoju Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie petycję mieszkańców 
Murzynowca Leśnego o zabezpieczenie pół uprawnych przed zalewaniem przez 
wody.  
Petycje przekazano do Komisji Rozwoju Gminy. 
 
Pan Wójt – temat zalewania pół w Murzynowcu Leśnym jest nam znany i 
wielokrotnie był z mieszkańcami omawiany. Prosiliśmy o propozycję 
rozwiązania. Na razie stanęło na tym, żeby wybudować wał. W przyszłym roku 
na ten cel obiecałem 2 tys. zł. Ziemia z ul. Brodowskiej miała trafić na drogi, a 
nie na ten wał, bo nie nadawała się. 
 
Pan Dariusz Szymczak – Pan Wójt ma rację mówiąc, że ziemia nie nadawała się 
na wał. 
 
Pan Marek Wojtaszak – mieszkaniec Murzynowca Leśnego – moim zdaniem 
sprawą powinni zająć się odpowiedni urzędnicy, bo my na tym nie znamy się. 
My nawet chyba nie możemy sami tego zrobić, bo byłaby to samowola.  
 
Pan Wójt – idealnego rozwiązania nie ma. Tak jak mówiłem w przyszłym roku 
środki na ten cel przeznaczymy. My nic o tym nie wiedzieliśmy, że brakuje 15 
m wału. My tych robót nie odbieraliśmy.  
 
Radny Dariusz Psyk – pracownicy Banku w Krzykosach narzekają, że nie mają 
blankietów na wpłaty za wywóz śmieci.  
 
Radny Paweł Maciejewski – wnioskował, aby Komisja Rozwoju Gminy 
pojechała do Murzynowca i na miejscu zapoznała się z problemem.  
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Radny Florian Frąckowiak poinformował, że Komisja Oświaty odbędzie się w 
dniu 30 września o godz. 13.oo na temat przedszkoli. Proszę o udział 
dyrektorów szkół. Wiem, że w Krzykosach jest mienie bez właściciela. Niech 
gmina stara się o to.   
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – wnioskował o założenie chodnika przy 
placu zabaw w Garbach oraz położenie asfaltu na drodze do Ośrodka Kultury w 
Garbach.  
 
Radny Michał Grochowski – prosił, aby wyznaczono termin wywożenia 
odpadów wielkogabarytowych oraz poinformowano mieszkańców w jaki sposób 
mają te odpady zgłosić.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – dziękujemy za środki na plac zabaw 
w Pieczkowie oraz utwardzenie części ul. Słonecznej. Prosimy o kontynuowanie 
utwardzania ul. Słonecznej. Dziękuję także Dyrektorowi GOK za pomoc w 
organizacji dożynek gminnych.  
 
Pan Wójt – blankiety dostarczamy, a mimo to ciągle Bank ma jakieś uwagi. 
Chcemy elektroniczny system stworzyć, ale Bank ociąga się z realizacją. Na 
razie nic nie wiemy w sprawie mienia bez właściciela. Jeżeli taka możliwość 
zaistnieje to na pewno będziemy w tym temacie działać. Powiat miał wykonać 
chodnik przy placu zabaw, ale firma chciała 3,5 tys. zł. Asfalt do Ośr5odka 
Kultury w Garbach na pewno jest potrzebny, ale w przyszłym roku nie jesteśmy 
w stanie tego zrealizować. Odbiór odpadów wielkogabarytowych na pewno 
będzie ogłoszony. Place zabaw w Pięczkowie i Sulęcinku były bradzo 
potrzebne, bo wiele dzieci z nich korzysta. 
 
radny Teofil Grewling – przedstawił Radzie protokół z kontroli Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – zniszczony został przez kolej przejazd 
przez wał w Solcu. Dopilnować, aby zostało to naprawione, bo inwestycja 
kolejowa dobiega końca.  
 
Pan Wójt – naprawa wału została zgłoszona do WZIR. Kolej ma zrobić 
przejazdy i zepsute drogi. Kamień na ten cel mają. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
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Do pkt. 16. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXXIII Sesje Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                          Wiesław Zając  
 
 


