
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2017 
z XXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 23 lutego 2017 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 Centrum Usług Wspólnych 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XXIX 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 XXIX Sesji 
Rady Gminy Krzykosy  

Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

Porządek XXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady 
Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach  od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Sulęcinek i 
Murzynowo Leśne. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 
Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy. 
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swej pracy w 2016 roku. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
14. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 

Protokół z ostatniej tj. XXVIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 

Nie było uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół z ostatniej tj. XXVIII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

Do pkt. 4.  

Głos zabrał Pan Wiesław Zając Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił 
Radzie informację o swojej pracy od ostatniej Sesji Rady Gminy Krzykosy. 

(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Do pkt. 5. 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje działania od 
ostatniej Sesji Rady Gminy 

Pan Wójt powiedział: 

W dniu 5 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
na którym dokonano podsumowania działań w 2016 roku oraz nakreślono zadania do 
realizacji na rok bieżący. W dniu 8 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu 
noworocznym w Krzykosach. W dniu 12 stycznia odbyłem spotkanie z Panem 
Starostom oraz Burmistrzem Kórnika w sprawie komunikacji autobusowej w gminie 
Krzykosy. W dniu 16 lutego złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zakupu 
samochodów strażackich.  W dniu 22 stycznia br. Uczestniczyłem w 
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koncercie kolęd w kaplicy w Pieczkowie. W dniu 17 lutego został wybrany 
wykonawca na wyposażenie biblioteki w Pięczkowie. Będzie to firma Cezas. Również 
w dniu 17 lutego uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym organizowanym przez 
Burmistrza Środy Wlkp. W dniu 18 lutego odbyło się 20-lecia koła PZERiI w 
Krzykosach. W dniu dzisiejszym składamy wniosek do Lidera na dofinansowanie 
remontu świetlicy w Miąskowie. Przygotowujemy 3 wnioski na dofinansowanie 
budowy placów zabaw i sceny plenerowej w ramach Odnowy wsi „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś” 

 

Nikt z radnych nie miał pytań do Pana Wójta. 

Do pkt. 6. 

Przewodniczący |Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2017 rok. 

Wyjaśnień w tym temacie, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – 
Skarbnik Gminy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXIX/178.2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 

Do pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzielił Radzie Pan Michał 
Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.  

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 
Uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie nadania 
nazw ulicom w miejscowości Sulęcinek 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazw ulicom 
w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych). 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie nadania 
nazw ulicom w miejscowości Murzynowo Leśne 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazw ulicom 
w miejscowości Murzynowo Leśne została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 

Do pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy  

Radny Jerzy Dominik – w załączniku jest wiele złych informacji o zabytkach. Należy 
to szybko wyjaśnić i zmienić. Ciągle jest np. podawane, że cmentarz w Pięczkowie 
jest własnością parafii w Orzechowie, a to nie jest prawda,  bo cmentarz jest 
własnością Gminy. Jeżeli tego szybko nie zmienimy, to może okazać się, że parafia 
cmentarz zabierze.  

Nie było innych uwag do projektu uchwały  

Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

Do pkt. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy  
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

Do pkt. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 

Do pkt. 12. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku przedstawił Radzie Radny 
Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Do pkt. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XXIX/185/20127 Rady Gminy Krzykosy w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 

Do pkt. 14.  

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji ani zapytań. 

Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rady między Sesjami Rady Gminy złożyli: 
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Radna Anna Wojtkowiak – Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej 

Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych 

Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i 
Ekologii 

Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Głos zabrała Pani Maria Mielcarzewicz- Prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców 
Wielkopolskich w Środzie Wlkp. która mówiła na temat działalności Stowarzyszenia 
oraz upamiętniania grobów powstańców. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pisma, które wpłynęły do rady 
Gminy. I tak: 

Od sołtysa z Murzynowa Leśnego o przesunięcia słupa energetycznego na placu 
zabaw 

Od Wójta Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia proponowanych cen wody i 
ścieków. 

Rada Anna Wojtkowiak – prosiła o szybką naprawę dróg gruntowych, a także zgłosiła 
problem z oberwaniem się ziemi przy ścieżce rowerowej.  

Przewodniczący Komisji ustalili terminy posiedzeń Komisji, i tak: 

1.03. Komisja Budżetowo – Finansowa 
28.02. Komisja Rewizyjna 
7.03. Komisja Rozwoju Gminy 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – wnioskowała o pilne rozpoczęcie 
prac z GOK w Krzykosach, bo plac na którym odbywają się imprezy jest w bardzo 
złym stanie. Nie ma też tam toalet. Warto byłoby je tam pilnie wybudować. Jeżeli 
maja być sprzedawane mieszkania po Policji w Krzykosach to proszę nie sprzedawać 
terenu przed budynkiem, gdyż tam zamierzamy zrobić parking. Nie wiem dlaczego 
coś nie działa w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, bo jak powie 
się projektantowi, ze będzie się ubiegać o dofinansowanie z gminy to projekt jest o 
wiele droższy. W imieniu wszystkich emerytów i rencistów podziękowała wszystkim 
za współpracę. 

Radny Jerzy Dominik – złożył wniosek o uporządkowanie ewidencji rejestru 
zabytków. 
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Wszyscy radni głosowali za wnioskiem Radnego Dominika (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 

Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – podziękowała wszystkim, którzy wzięli 
udział w koncercie kolęd w Pięczkowie.  

Radna Alina Nowak – sołtys Wiosna – zgłosiła wniosek o wyrównanie drogi dużą 
równiarką z Pięczkowa do Wiosny i dalej do Murzynówka 

Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – prosił wyjaśnienie spraw związanych z 
wycinaniem drzew 

Pan Wójt – znany jest nam stan dróg gruntowych w gminie. Co jest możliwe to już 
jest robione, reszta będzie robiona jak poprawi się pogoda. Drogi są za mokre. Duża 
równiarka będzie tylko w newralgicznych punktach. Teren pod parking w Krzykosach 
nie będzie sprzedawany. Wszyscy chcielibyśmy, aby za GOK powstał amfiteatr z 
budynkiem socjalnym, ale nie mamy na to pieniędzy. Zorientuję się co z 
oczyszczalniami przydomowymi. W marcu powinna ruszyć już komunikacja 
autobusowa do Środy Wlkp. Będą dwa autobusy. Pan W…ójt podziękował sołtysom 
za roznoszenie nakazów podatkowych.  Na razie nie wiem co z wycinkom drzew, bo 
ustawa jest w trakcie zmian, Jeżeli sprawa wyjaśni się to będziemy dyskutować.  

Nie zgłoszono innych zapytań do Pana Wójta. 

Do pkt. 16. 

Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXIX Sesję Rady Gminy Krzykosy  

 

Protokółowała:                                                              Przewodniczący  

M. Skowrońska                                                                Rady Gminy 

 

                                                                                        Wiesław Zając 

 


