
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2012 
z XXXVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

30 grudnia 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 
Pani Beata Jagodzińska  – 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 XXXVII 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 14 radnych, co 
stanowi 93,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXVII 
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 XXXVII Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji 
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
    Krzykosy: 
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej  
    Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy  
5. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2014 rok: 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 
c) przedstawienie opinii Komisji stałych 
d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji 
e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
f) głosowanie projektu uchwały  
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 
    Powiatowi Średzkiemu 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie Sesji. 
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Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXXVI Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Na poprzedniej Sesji mówiłem, że przy podejmowaniu pierwszej uchwały o 
ustaleniu ekwiwalentu dla strażaków wnioskowałem, aby ten ekwiwalent 
wynosił  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXIV Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
(Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 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 16 grudnia br. w garbach odbyła się tradycyjna impreza „Dinozaury” – 
śpiewający po 30-tce. W dniu 15 grudnia w Garbach odbyła się 
wielopokoleniowa choinka. 17 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym 
niepełnosprawnych w Solcu. W dniach 17 i 18 grudnia brałem udział w 
jasełkach w świetlicach socjoterapeutycznych w Krzykosach i Solcu. W dniu 18 
grudnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy drogi Solec – Sulęcinek.  
20 grudnia w Mechlinie uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym Lidera. W tym 
dniu brałem również udział w spotkaniach opłatkowych w sołectwach 
Pięczkowo i Sulęcinek. W dniu 21 grudnia brałem udział w jasełkach w szkole 
w Murzynowie Leśnym. Również w tym dniu odwiedziliśmy Panią Kosmowską 
w Miąskowie, która ukończyła 102 lata. W dniu 27 grudnia zamontowano nowe 
przystanki autobusowe w Murzynowcu Leśnym i w Miąskowie w kierunku na 
Jarocin. W dniu dzisiejszym będzie montowany przystanek w Miąskowie w 
kierunku na Środę. Ustawiona jest tablica informacyjna o miejscowości Wiosna 
w Murzynówku. jest przywieziony żużel i naprawiona droga do Wiosny.  Pan 
Wójt poinformował, że 8 firm będzie uprawionych do złożenia ofert na wywóz 
śmieci z terenu gminy po 1 lipca 2013 roku.  
 



Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
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Wyjaśnień szczegółowych do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu 
Wójta, Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/172/1012 Rady Gminy Krzykosy  w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych).  
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2012. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych)  
 
Do pkt. 9. 



Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady przedstawił także opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy. 
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Radny Paweł Wrembel zapytał dlaczego w poszczególnych załącznikach do 
projektu uchwały są takie wydatki na obiekty sportowe w Krzykosach. 
 
radny Stanisław Litke zapytał dlaczego budowa placów zabaw będzie 
pochłaniała aż tak duże środki.. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – Główny 
Księgowy. 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych). 
 
 
Do pkt. 10.  
UCHWALENIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY NA 2013 ROK 
 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok 
Stosownych wyjaśnień do projektu budżetu udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
projekcie budżetu 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu gminy na 2013 rok 
 

c) przedstawienie opinii Komisji stałych 
Głos zabrali w kolejności: 

1) Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ekologii, który powiedział, że komisja zapoznała się z 
projektem budżetu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012r. uzyskała od 
Wójta stosowne wyjaśnienia i wnioskuje do Rady o uchwalenie budżetu 
gminy  



2) Radny Romuald Pawlik – Przewodniczący Komisji Budżetowo – 
Finansowej, który stwierdził, że Komisja zapoznała się w projektem 
budżetu na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 roku i zgłosiła trzy 
wnioski do Wójta: 
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- urealnić wydatki na płace w administracji (zdaniem Komisji zbyt Duzy 
wzrost) 
- założyć nawodnienie na boisku w Krzykosach 
- doprowadzić wodę  do posesji Państwa Rybków w Witowie 

    3)  Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,  
         że Komisja z projektem budżetu zapoznała się na posiedzeniu w dniu  
         18 grudnia 2013 roku i oceniła go pozytywnie 

3) Radny Florian Frąckowiak stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury,  
Sportu i Spraw Społecznych projekt budżetu na kulturę omawiała na 
posiedzeniu w dniu 7 listopada 2013 roku. Zgłosiła uwagi, które zostały 
przez Wójta uwzględnione. 
 

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków 
Komisji 

Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który powiedział,  że 
na pewno ten budżet wszystkich nie zadowoli. Ci jest możliwe do zrealizowania 
to w projekcie budżetu zostało ujęte. Nie ujęliśmy wniosku o nawadnianie 
boiska, bo mamy wątpliwości jakie to będą koszty oraz jaki sposób wybrać. 
Mamy zapewnienie, że rozbudowę szkoły w Sulęcinku można będzie 
kontynuować etapami.  Ma też nadzieję, że w przyszłym roku dokończymy 
budowę drogi Solec – Sulęcinek. Mam również nadzieję, że w 2013 roku będą 
realizowane place zabaw we wsiach. Osobiście dołożę wszelkich starań, aby 
budżet w 2013 roku został zrealizowany w całości.  
 

b) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 
Radny Paweł Maciejewski – czy są środki w budżecie na założenie wodociągu 
do posesji w Lubrzu i w Witowie i jakie będą koszty tych inwestycji. 
 
Pan Andrzej Paczkowski – Prezes WTT Solec – WTT zwróciło się  o pomoc 
finansowa dla Stowarzyszenia. Czy ma to odbicie w budżecie.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że pomoc dla organizacji 
pozarządowych udzielana jest w ramach ogłaszanych konkursów na realizację 
projektów.  



Pan Błażej Hetmańczyk – mieszkaniec Krzykos – zaproponował, aby wyłączyć 
jedną lampę oświetlenia ulicznego, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć 
na wynagrodzenie najbardziej aktywnych działaczy sportowych.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – prosił, aby w przyszłym roku wykonać 
odwodnienie na zbiegu ulic Kopczynowskiej, Słonecznej i Leśnej 
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Pan Wójt – nie wiem jaki koszt będą ponosić mieszkańcy przy założeniu 
wodociągu. W Lubrzu jest już zrobiony przecisk pod drogą. Pan Kuźniak zrobi 
projekt przyłącza Linia wodociągowa będzie prowadzona drogą gminną. Po 
decyzji Nadzoru Budowlanego będą prowadzone dalsze prace. Sprawa pomocy 
dla WTT jest wielokrotnie dyskutowana i w miarę naszych możliwości zawsze 
pomocy udzielamy. Na razie nie będziemy ogłaszać żadnego konkursu na 
organizację imprez. Nie ma możliwości nagradzania finansowego działaczy 
społecznych. Próbujemy wykonać odwodnienie w Sulęcinku na wnioskowanych 
ulicach ale żadna nasza koncepcja nie odpowiada zainteresowanym.  
 
Radny Stanisław Litke – inwestycje będą realizowane z kredytów, ale inne 
gminy też bior kredyty i to jeszcze większe niż nasze. Uważam, że od razu 
trzeba było powiedzieć w Sulęcinku, że nie stac nas na taką dużą rozbudowę 
szkoły.  
 
Radny Romuald Pawlik – nie wiem dlaczego Wójt uważa, ze nie damy rady 
nawadniać boiska w Krzykosach. Nie zgadzam się też z drogami 
wytypowanymi do założenia asfaltu. Moim zdaniem powinny być robione te 
drogi przy których mieszka dużo ludzi.  
 
Radny Dariusz Szymczak – w Murzynowie Le cnym w tej chwili przy ul. 
Brodowskiej nie ma zbyt wielu domów, ale jest wydzielonych 60 działek 
budowlanych i część została już sprzedana. Tam też będzie dużo ludzi.  
 
Radny Romuald Pawlik – w tej chwili zameldowane są tam 22 osobyx. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – w Sulęcinku w ostatnim czasie zostało 
zrobionych wiele dróg i proszę nie negować zasadności asfaltowania jednej 
drogi.  
 
Radny Paweł Wrembel – cieszę się, że nasz budżet jest trzeci pod względem 
wielkości w powiecie. Jesteśmy wypłacalni. Szkoda, że w 2013 roku będzie 
mniej inwestycji, ale taka jest tendencja we wszystkich samorządach. 
Zaniedbany jest w gminie sport. Mam jednak nadzieje, że zadania które zostały 
zaplanowane na 2013 rok zostaną w całości zrealizowane. Może już teraz należy 



zastanawiać się nad potrzebą reorganizacji oświaty w gminie, aby nie doszło do 
takiej sytuacji jak w Środzie Wlkp. Może lepiej, żeby w gminie było jedno 
porządne przedszkole i jeden porządny samochód strażackich niż 9 kiepskich 
przedszkoli i 8 OSP ze starymi samochodami.  
 
Pan Wójt – nawodnienie boiska w Krzykosach może zrealizujemy  po zmianach 
w budżecie. Nie wiem czy to nawodnienie polepszy jakość imprez i będzie ich  
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więcej. Utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw kosztuje i jak nie 
będzie prężnych organizacji we wsiach o koszty są o wiele większe, bo za każdą 
czynność musimy płacić. Jeżeli zmienią się zasady funkcjonowania przedszkoli, 
to na pewno wydłużymy czas ich pracy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawki Wójta. 
 
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny, 1 
radny wstrzymał się od głosowania  (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
f) głosowanie projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie budżetu na 
2013 rok została przyjęta przy 13 głosach za przyjęciem uchwały, 1 głosie 
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Apel do mieszkańców o coroczne 
uczczenie rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  
(apel stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Przedstawiony apel został przez radę przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Dariusz Szymczak – podziękował Wójtowi za współpracę przy budowie 
linii wodociągowej na działkach w Murzynowie Leśnym. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – dziękuję za wystosowanie apelu do 
mieszkańców. Od przyszłego roku postaram się, aby mieszkańcy Pieczkowa 
godnie uczcili tą rocznicę. Zapraszam wszystkich w dniu 13 stycznia 2013 roku 
o godz. 15.oo na koncert kolęd.  
 



Pan Błażej Hetmańczyk – uważam, że to jest wstyd, aby przed Urzędem Gminy 
gara pował samochód GOK. Samochód powinien mieć garaż. Prosił Wójta, aby 
zwrócił uwagę pracownikom, bo po godz. 7.oo są w sklepie, a nie w pracy.  
 
Radny Paweł Wrembel – uważam, że należy rozpropagować imprezę tzw. 
Dinozaury. Impreza jest bardzo ładna i więcej ludzi powinno o niej wiedzieć. 
Mieszkańcy twierdzą, że w okresie świątecznym, powinna być przed Urzędem  
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Gminy choinka. Poprawić informacje o gminie w Internecie o gminie. Adres 
strony nie wiem czy jest dobry, bo w Google źle loguje się.  
 
Radny Stanisław Litke – może impreza Dinozaury powinna muieć inną formułę 
i wtedy będzie więcej ludzi.  
 
radny Florian Frąckowiak – uważam, że na ta imprezę można zaprosić telewizję 
i będzie bardziej rozpropagowana.  
 
Pan Ryszard Włodarczyk – impreza Dinozaury jest organizowana w takiej 
formie od początku i dobrze działa. Jak zaczniemy kombinować to zepsujemy 
wszystko.  
 
Pan Wójt – dziękuję za podziękowania. Samochód GOK będzie garażowany. 
Działają już kamery przed Urzędem. Osobiście uważam, że dyscyplina pracy w 
Urzędzie jest dobra. też uważam, że imprezy Dinozaury nie należy 
reorganizować, bo zepsujemy ją.  
 
Działanie strony internetowej Gminy Krzykosy wytłumaczyła Pani Ewa 
Tomczak – Sekretarz Gminy. 
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – wnioskowała o nawiezienie żużla na ul. 
Miłosławską w Pięczkowie, która prowadzi do Wiosny. Dziękuję za wykonane 
prace przy świetlicy na Wiośnie (założenie wiatrołapu). Jeżeli Radni nie mogą 
dogadać się, które drogi asfaltować, to proszę robić drogę na Wiosnę.  
 
Radny Stanisław Janasik – zgłosił, że w Miąskowie nie zatrzymuje się autobus z 
Kalisza około godz. 13.oo, a młodzież dojeżdża nim do szkoły.  
 
Radny Paweł Wrembel – kiedy będzie herb gminy i książka o gminie. 
 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że książka jest już w 
druku, a herb nie wiadomo kiedy będzie.  
 



Pan Wójt – drogi będą naprawiane w stosownym czasie. Napiszemy do PKS, ale 
proszę Radnego o przekazanie dokładnych danych o tym autobusie.  
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – w Kaźmierkach jest bardzo duża dziura 
w drodze. Proszę o naprawę. 
 
Pan Wójt – jest już to zrobione.  
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Pan Przewodniczący Rady Gminy i Pan Wójt złożyli wszystkim zebranym 
życzenia noworoczne. 
 
Do pkt. 13. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXV Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                    Rady Gminy 
 
                                                                          Wiesław Zając  
 


