
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2016 
z XXXI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

27 kwietnia 2016 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 
Pan Paweł Wawrzyniak – Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. 
Pan Jarosław Kuderczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Środzie Wlkp. 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXI 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 XXXI 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował Radzie autopoprawkę do porządku 
Sesji polegającą na wykreśleniu pkt. 14 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażania zgody na 
zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 
Nikt z Radnych i miał uwag do zaproponowanej autopoprawki i porządek Sesji 
został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Porządek XXXI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy za 2016 rok 
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 
Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie 
gminy Krzykosy w 2016 roku. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami 
Rady Gminy. 
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7. Informacja Wójta o działaniach  od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2016 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w 2016 roku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z 
działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2016 roku. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy. 
14. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2016 rok.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy. 
16. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
17. Wolne głosy i wnioski. 
18. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Głos zabrał Pan Paweł Wawrzyniak – Komendant Powiatowy Policji w Środzie 
Wlkp. który przedstawił Radzie sprawozdanie o ostanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2016 roku 
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Dariusz Psyk – zgłosił Komendantowi sprawę rozwiązania problemu z 
przejazdem na skrzyżowaniu w Środzie przy stacji Orlen drogi krajowej nr 11 z 
trasą do Zaniemyśla. Jest tam możliwość takiego rozwiązania, że ruch będzie 
odbywał się sprawnej. 
 
Radny Jerzy Dominik – zapytał czy prawdziwe są pomiary prędkości 
wykonywane przez policjantów ruchu drogowego, bo w programie 
telewizyjnym eksperci z urzędu miar i wag mówili, że urządzenia te prawidłowo 
działają tylko do 80 m i powinny być mieszczone na statywach. Na prawidłowe 
ich funkcjonowanie maja także wpływ inne czynniki między innymi linie 
elektryczne. 
 
Pan Paweł Wawrzyniak – K-nt Powiatowy Policji – sprawę skrzyżowania w 
Środzie sprawdzę, czy da się tam ruch usprawnić. Urządzenia pomiarowe mamy  
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wszystkie zgodne z przepisami. Sądy nie kwestionują dokonanych pomiarów. 
Zawsze można odmówić przyjęcia mandatu i wtedy są rozstrzygnie w sprawie.  
 
Nie było innych zapytań do Pana Komendanta Policji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie gminy Krzykosy w 2016 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXI/191/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
Krzykosy w 2016 roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 4. 
Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na 
terenie gminy Krzykosy w 2016 roku przedstawił Radzie Pan Jarosław 
Kuderczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 
Wlkp.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze uczestniczył w zebraniach 
wszystkich jednostek OSP na terenie gminy. Na zebraniu w Witowie strażacy 
prosili, aby w zebraniach OSP brali udział także przedstawiciele władz PSP. Do 
tej pory przedstawiciele PSP uczestniczą tylko w zebraniach OSP należących do 
Krajowego Systemu Ratownictwa. Strażacy mówią, że czują się 
niedowartościowani, bo przecież oni też uczestniczą w akcjach ratowniczo-
gaśniczych. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pieczkowo – podziękowała wszystkim strażakom z 
OSP za współpracę.  
Nie było innych pytań do Pana Komendanta. 
 
Do pkt. 5. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatnie tj. XXX Sesji 
Rady Gminy został przesłany wszystkim Radnym na pocztę meilową. W 
związku z powyższym zaproponował jego przyjęcie bez odczytania i a przedtem 
o ewentualne zgłoszenie uwag do protokołu. 
 



-4- 
Nikt z Radnych nie zgłosił uwag. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXX Sesji rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez 
odczytanie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 6.  
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. 7. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział między innymi w dniu 2 kwietnia br. Uczestniczyłem w 
Dniu Seniora zorganizowanym przez sołectwo Sulęcinek. W dniu 3 kwietnia 
złożyliśmy uzupełnienia do wniosków o dofinansowanie budowy placów zabaw 
w Pięczkowie i Murzynowie Leśnym. Nie uzupełnialiśmy wniosku o budowę 
sceny plenerowej w Sulęcinku, gdyż nie otrzymaliśmy wymaganego pozwolenia 
na budowę. W dniu 5 kwietnia na spotkanie ze Starostą uzgodniliśmy, ze powiat 
dołoży nam pieniądze na podwyższenie ekwiwalentu dla strażaków za działania 
ratownicze. W tej chwili w całym powiecie będzie to 20,00 zł. W dniu 7 
kwietnia uczestniczyłem w rankingu gmin i powiatów w biegach przełajowych o 
Puchar Marszałka woj. Wielkopolskiego. Impreza odbywała się w Solcu. W 
dniu 10 kwietnia z pracownikami OPS odwiedziłem Pana Władysława Dybałę z 
okazji 95 urodzin, a w dniu 12 kwietnia br. Pana Władysława Sikorę z okazji 90 
urodzin. W dniu 21 kwietnia spotkaliśmy się z wykonawcą drogi w Murzynowie 
Leśnym, aby dokonać ostatnich uzgodnień. Z mocy prawa Pan Wojewoda 
Wielkopolski przekazał nam w wieczyste użytkowanie działki po PKP w 
Sulęcinku oraz w Młodzikowie ciek wodny. W dniu 31 marca br. Z powodu 
braków formalnych Komisja weryfikacyjna odrzuciła nasz wniosek o środki z 
WRPO na budowę kanalizacji w Pięczkowie i Witowie. Kolejny nabór na te 
środki ma być we wrześniu. W następnym tygodniu rozpoczniemy wywożenie 
żużla na drogi i równanie dróg gruntowych. Drogi będą wymierzane i zaraz 
zgodnie z pomiarami wytyczane. Została załatwiona sprawa zatrzymywania się 
autobusów szkolnych w Miąskowie i Sulęcinie.  
 
Nie zgłoszono zapytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 
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Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie.  
 
Do pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie z działalności OPS za 
2016 rok wszyscy Radni otrzymali poczta elektroniczną, a ponadto zostało 
omówione na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady. Wobec tego 
zaproponował, aby zgłaszać pytania w tej sprawie, a sprawozdania nie 
przedstawiać. 
 
Nikt z Radnych nie miał zastrzeżeń do propozycji Pana Przewodniczącego. 
 
Nikt z Radnych nie miał pytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach w 2016 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2016 
roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 

Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok wszyscy Radni otrzymali poczta 
elektroniczną, a ponadto zostało omówione na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich Komisji Rady. Wobec tego zaproponował, aby zgłaszać pytania w 
tej sprawie, a sprawozdania nie przedstawiać. 
 
Nikt z Radnych nie miał zastrzeżeń do propozycji Pana Przewodniczącego. 
 
Nikt z Radnych nie miał pytań. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krzykosach za 2016 rok 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 

Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie z działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2016 rok wszyscy Radni otrzymali 
poczta elektroniczną, a ponadto zostało omówione na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich Komisji Rady. Wobec tego zaproponował, aby zgłaszać pytania w 
tej sprawie, a sprawozdania nie przedstawiać. 
 
Nikt z Radnych nie miał zastrzeżeń do propozycji Pana Przewodniczącego. 
 
Nikt z Radnych nie miał pytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy za 2016 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
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Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 
Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 14. 
Głos zabrała Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy, która przedstawiła Radzie 
sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2016 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Do pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Gminie Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 16. Składanie interpelacji i wniosków radnych 
 
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji ani wniosku. 
 
Do pkt. 17. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawili Radzie informacje z posiedzeń Komisji, i 
tak: 
Przewodnicząca Komisji Oświaty z posiedzenia Komisji w dniu 6 kwietnia br. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy z posiedzenia w dniu 20 kwietnia br. 
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Pan Michał Jankowiak – Dyrektor CUW – podziękował Radzie i Wójtowi za 
pomoc finansową w realizacji zadania nauki pływania.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – zapytała czy na imprezy w 
lipcu będzie inna scena za GPOK, bo miało to być zrobione. Poruszyła także 
sprawę nieświecących lamp na ul. Polnej i Głównej. Zapytała również czy 
będzie coś robiona na tzw. Glinkach w Krzykosach, bo na to są środki funduszu 
sołeckiego. Zadanie to jest w Strategii Rozwoju Sołectwa jako Sky Park. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – zapytał czy w ty roku ruszy budowa 
sceny w Sulęcinku, jeżeli nie otrzymamy dodatkowych środków. Czy dzieje się 
coś w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulęcinku. Chodzi o tą ulicę gdzie nie ma 
zgodności mieszkańców, co do nazwy.  
 
Radny Krzysztof Jankowiak – zaprosił wszystkich do Sulęcinka na bieg 
parafialny, którego celem jest popieranie oddawania szpiku. 
 
Pan Feliks Szmania – sołtys Murzynowo Leśne – prosił Wójta o interwencje u 
właściciela budynku w Murzynowcu Leśnym, bo jest tam straszny bałagan.  
 
Pan Wójt – na razie nie wiem co ze sceną w Krzykosach. Jeżeli Rada wyrazi 
zgodę to scena będzie zakupiona. Na razie nie otrzymamy pozwolenia na 
budowę sceny w Sulęcinku, gdyż nie posiadamy stosownych dokumentów. 
Mam jednak nadzieję, że w tym roku scena powstanie. W sprawie nazwy dla ul. 
w Sulęcinku wystąpiliśmy do mieszkańców z propozycją nazwy ul. Tęczowa i 
czekamy na odzew mieszkańców. Nie wiem co będzie robione w tym roku na 
Glinkach w Krzykosach. Środki funduszu sołeckiego są na ten cel, ale jest ich 
niewiele. W Murzynowcu Leśnym zaniedbana posesja należy do Nadleśnictwa. 
Zgłoszę im tą sprawę. Wojewoda uchylił nam uchwałę o studium, ale są to 
drobne uchybienia. Poprawimy to. W dniu 29 kwietnia w Pięczkowie odbędą się 
gminne obchody Dnia Strażaka. Zapraszam wszystkich. 
 
Do pkt. 18. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXXI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                              Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                                Rady Gminy 
 
                                                                                        Wiesław Zając 
 


