
P R O T O K Ó Ł Nr IV/2015 
z IV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 5 lutego 2015 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 Jolanta Litke – Główny Księgowy 
Pani Beata Jagodzińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor GOO  
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Pan Tomasz Roszyk – Radny Powiatowy 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia IV 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 15 radnych, co 
stanowi 100% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku IV Sesji 
Rady Gminy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu porządku Sesji i 
został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Porządek IV 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 o działaniach Wójta od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad 
sołeckich na nową kadencję. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.   
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2015  rocznego programu 
współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu 
boisk sportowych w Krzykosach. 
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2014 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 
12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie Sesji.  
 
Do pkt. 3. 

 
Protokół z ostatniej tj. III Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do przedstawionego protokółu i został on zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 4. 
Informację o swych działania od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił Radzie 
Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Nikt z Radnych nie miał pytań do Pana Przewodniczącego. 
 
Do pkt. 5. 
Informację o działaniach między Sesjami Rady Gminy przedstawił Radzie Pan 
Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
Uczestniczyłem w spotkaniu w ZGO w Jarocinie. Są duże zmiany. 
Uczestniczyłem w koncercie kolęd. W dniu 21 stycznia odbył się przetarg na 
wykonanie drogi w Miąskowie. Wygrała firma Pana Kukulskiego. 22 stycznia 
br. odbył się przetarg na dostawę 2000 ton żużla. Wygrała firma Pana 
Kukulskiego. W dniu 26 stycznia odbył się przetarg na budowę drogi w 
Murzynowcu Leśnym. Wygrała firma Pana Marżyńskiego z Jarocina. W dniu 27 
stycznia odwiedziłem z OPS Panią Walkiewicz z okazji 96 urodzin. W dniu 29 
stycznia odbył się odbiór boisk w Krzykosach. Są [przygotowywane ostatnie 
dokumenty.  W dniu 31 stycznia odbył się przetarg na budowę drogi w Witowie. 
Wygrała firma Pana Kukulskiego. Pracownik urzędu i firma ENEOS dokonali 
objazdu gminy związku z oświetleniami ulicznymi. Ma powstać dwuetapowy 
projekt realizacji tych oświetleń. Firma INEA będzie realizować projekt Internet 
szerokopasmowego w naszej gminie. Prowadzimy działania w tym temacie, bo 
nie wszyscy byli w planie ujęci. Pan Wójt złożył podziękowania dla strażaków z 
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Sulęcina oraz dla mieszkańców za udzielona pomoc poszkodowanym w 
pożarze. przed dzisiejszą sesją odbyłem spotkanie z sołtysami. Dokonaliśmy 
pewnych ustaleń. 16 lutego odbędzie się zebranie Spółki Wodnej na które 
serdecznie zapraszam.  W dniu 16 lutego odbędzie się także przetarg na budowę 
ul. Słonecznej w Pięczkowie.  Okazuje się, że nie musimy powoływać Spółki w 
celu rekultywacji śmietniska, dlatego w niedługim czasie rozpoczniemy 
działania w tym temacie.  
 
Radny Dariusz Psyk – powiedział, że pomocy poszkodowanym w pożarze 
udzielili także mieszkańcy Solca i Przymiarek.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia terminu 
wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.   
 
Nikt za Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
 
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia na rok 2015  rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia na rok 
2015  rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach. 
 
W dyskusji głos zabrali: Radny Paweł Maciejewski – jeżeli uchwalamy 
regulamin to wnioskuję także o ustalenie stawek za wynajem. 
 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy – stawki będą ustalone w późniejszym 
terminie. 
 
Radny Paweł Maciejewski wniosek wycofał. 
 
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia regulaminu 
korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach została przyjęta przy 
14 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie przeciwnym (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 Radnych)  
 
Do pkt.10. 
Głos zabrał Radny Teofil Grewling, który przedstawił radzie sprawozdanie z 
pracy Komisji Rewizyjnej w 2014 roku 
 
Nikt z Radych nie miał uwag do przedstawionego sprawozdania 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr IV/22/20156 Rady Gminy Krzykosy w sprawie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 12. Składanie interpelacji i wniosków radnych.  
 
Radny Krzysztof Jankowiak – wnioskował, aby jak najwcześniej przygotować 
cennik korzystania boisk w Krzykosach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że Komisja Oświaty na pewno 
zajmie się tym tematem na swoim posiedzeniu. 
 
Radna Urszula Kosmecka – zapytała czy był przetarg na dokumentację na 
kanalizację Witowa i Pięczkowa i w jakim trybie odbył się, bo żebyśmy 
utrzymali na ten cel środki unijne to wykonawca musi być wyłoniony  w 
przetargu lub na zasadach konkurencyjności. 
 
Pan Wójt – przetargu na razie nie było. Przygotowujemy podkłady geodezyjne. 
Chcemy jak najwcześniej przetarg zrobić. Na pewno wystąpimy z wnioskiem o 
środki na kanalizację Witowa i Pięczkowa.  
 
Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski. 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i 
Ekologii przedstawił Radzie plan pracy Komisji na 2015 rok 
 
Radna Anna Wojtkowiak – Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej 
przedstawiła Radzie plan pracy Komisji na 2015 rok oraz zgłosiła problem 
odwodnienia przy skrzyżowaniu w Krzykosach z trasa 11 od strony Witowa. 
 
Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych przedstawiła radzie plan pracy Komisji na 2015 rok 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionych planów pracy. 
 
Radny Michał Grocho0wski – zapytał Radną Powiatową o sytuację szpitala w 
Środzie Wlkp. 
 
Radna Renata Jarzembowska – powiedziała, że wie tylko tyle ile mówione było 
na Sesji Rady Powiatu. Trwają różne rozmowy w sprawie rozwiązania trudnej 
sytuacji szpitala, między innymi ze szpitalem w Jarocinie.  Dla nas Radnych z 
Gminy Krzykosy najważniejszą sprawą jest aby realizowana była inwestycja  
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drogowa w Sulęcinie oraz chodniki w Solcu i Murzynowie Leśnym. Chcemy 
także, aby następna drogą była droga z Murzynowa do trasy katowickiej. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy teraz wszystkie Sesje będą 
transmitowane przez internet.  
 
Radna Jarzembowska – tak, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pieczkowo – zapytał jakie obowiązują kody 
pocztowe. 
 
Radny Dariusz Psyk zapytał czy będą połączone szpitale w Środzie i Jarocinie. 
 
Pani Jarzembowska – nie wiem czy takie połączenie coś zmieni. 
 
Radny Teofil Grewling poinformował członków Komisji rewizyjnej, że 
następne spotkanie Komisji odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godz. 10.oo 
 
Pan Wójt – podziękował radnym powiatowym za wspólne działanie na rzecz 
gminy Krzykosy. Odwodnienie przy skrzyżowaniu na pewno będzie 
poprawione. Powiat przymierza się do likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych. 
Wtedy zadania do realizacji na drogach powiatowych przejęłyby gminy, ale 
decyzji na razie nie ma. Swoje decyzje w tym temacie na pewno będę omawiał z 
Radą. Kody pocztowe nie uległy zmianie. pan Wójt podziękował wszystkim 
sołtysom za współpracę w minionej kadencji na rzecz swoich środowisk. 
 
Do pkt. 14. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął IV Sesję Rady Gminy 
Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                               Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                                Rady Gminy 
                                                                                      
                                                                                       Wiesław Zając 
 


