
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012 
z XXI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 13 września 2012 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 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXI 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 XXI Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego  porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek XXI 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. 
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze,  
    określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w  
    okręgach wyborczych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą  
    „Niezawodni uczniowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
    współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  
      gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Krzykosy na lata 2013 –  
      2017. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w  
      skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę  
      Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach   
      podstawowych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatnich tj. XIX i XX Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionych protokółów. 

 
Protokóły z ostatnich tj. XIX i XX Sesji Rady Gminy zostały zatwierdzone 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 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. 
 
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który przedstawił 
Radzie informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział:  
W dniu 29 czerwca 2012 roku uczestniczyłem w uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w Zespole Szkół w Pięczkowie, gdzie między innymi wręczyłem 
nagrody sportowe. W dniu 5 lipca uczestniczyłem w corocznym spotkaniu kapel 
podwórkowych w Krzykosach. W dniu 14 lipca wziąłem udział w uroczystości 
80 – lecia OSP Pięczkowo. W dniu 18 lipca br. odbyło się spotkanie z okazji 
zakończenia budowy kanalizacji w Sulęcinku. W dniu 27 lipca br. wyjechaliśmy 
z kilkoma radnymi na oczyszczalnię  ścieków w okolicach Piły. W dniu 29 lipca 
br. odbyła się cykliczna impreza „Emeryci się bawią”, która zgromadziła w 
Krzykosach seniorów z całego województwa wielkopolskiego. W dniu 5 
sierpnia odbył się kolejny turniej sołectw. Zwyciężyło sołectwo Młodzikowo,  
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które reprezentowało naszą gminę na zawodach wojewódzkich i zdobyło tam 
trzecie miejsce. Uczestniczyłem w dożynkach w Nietrzanowie. W dniu 18 
sierpnia brałem udział w dożynkach w Środzie Wlkp. W dniu 25 sierpnia br. 
odbył się dożynkowy turniej tenisa ziemnego. W dniu 26 sierpnia w Sulęcinku 
odbyły się dożynki gminne. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w 
organizacje tej imprezy. W dniu 2 września br. uczestniczyłem w dożynkach 
Gminno – powiatowych w Dominowie. Impreza była tradycyjna, ale bardzo 
skromna. W dniu 5 września odbyło się spotkanie wszystkich członków 
porozumienia międzygminnego (śmieciowego). Większość gmina wypowiadała 
się, że same będą prowadzić sprawy związane z gospodarką śmieciami, bo 
Jarocin ma zbyt duże żądania. W dniu 7 września przy leśniczówce w 
Murzynowie Leśnym uczestniczyłem w uroczystości poświęconej pamięci 
poległych leśników, członków AK. W dniu 8 września w Solcu odbyły się 
Mistrzostwa LZS w Tenisie Ziemnym. W dniu 9 września uczestniczyłem w 
kolejnym rodzinnym rajdzie rowerowym.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do wystąpienia Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok.  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Paweł Wrembel zapytał, czy 10 tys. zł dla GOK nie będzie za małą 
kwotą. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeżeli będzie to kwota 
niewystarczająca, to na kolejnych Sesjach możemy jeszcze środków dołożyć.  
 
Nie zgłoszono innych zapytań do projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2012 rok została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały i 2 
głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 7.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
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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 XXI/146/2012 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie 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 
podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów 
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie podziału Gminy 
Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 
liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji projektu po nazwą „Niezawodni uczniowie” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu po nazwą „Niezawodni uczniowie” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludziki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Krzykosy na lata 2013 – 2017.  
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Radny Paweł Wrembel – czy mamy plan sprzedaży mieszkań komunalnych.  
 
Pan Wójt – planu nie mamy. Prowadzimy rozmowy z lokatorami mieszkań 
komunalnych. Jeżeli jest zainteresowanie wykupem mieszkań to wtedy 
przygotowujemy je do sprzedaży. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Krzykosy na lata 2013 – 2017 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 11 
  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Krzykosy  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
uchwała Ne XXI/150/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
 
Nie było pytań do0 projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
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Do pkt. 13. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie: 

1) podziękowanie dla Rady od mieszkańców ul. Zacisze w Solcu za 
utwardzenie ulicy’ 

2) pismo w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego – 
uwagi do Strategii można zgłaszać na stronie internetowej 

3) pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. w sprawie 
wystąpienia o zmianę ustawy o podatku rolnym 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił Radzie protokół z posiedzenia 
Komisji Oświaty oraz odpowiedź dla rodziców z Krzykos w sprawie utworzenia 
dwóch klas gimnazjum w Krzykosach. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy przedstawił Radzie informację z 
posiedzenia Komisji w dniu 12 września br. 
 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił radzie protokół z posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Paweł Maciejewski zapytał czy Komisja analizowała jakie jest obłożenie 
ościennych przedszkoli oraz z jakich źródeł będzie finansowanie rozbudowy 
przedszkola w Sulęcinku.  
 
Radny Florian Frąckowiak – na razie ma być zrobiony jedynie projekt 
rozbudowy. O budowie Rada będzie podejmować decyzje później. 
 
Radny Paweł Maciejewski – Rada nie miała żadnych wiadomości o tym, że 
będzie zlecane wykonanie projektu rozbudowy przedszkola w Sulęcinku. Z 
jakich środków będzie ten projekt zapłacony. O tym Wójt nas nie poinformował. 
 
Radny Dariusz Psyk – Komisja wnioskuje do Wójta, aby wystąpił do Starosty o 
budowę chodników pryz drogach powiatowych. 
 
Radny Jerzy Głowala wnioskował, aby wystąpić do Starosty o przedłużenie 
chodnika na ul. Głównej w Sulęcinku do Pana Gaworskiego. Czy będzie w 
Sulęcinku budowany plac zabaw. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys z Solca – zasygnalizował po raz kolejny 
problem wałęsających się po wsi agresywnych bezpańskich psów.  
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Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – prosiła Radnych o udział w zebraniu 
wiejskim, bo mieszkańcy mają wiele pytań. Potrzebny jest remont dachu na 
świetlicy, remont elewacji oraz zrobienie porządnego ogrzewania. Prosiła o 
zainteresowanie się sprawą wycinania gałęzi przy drogach, bo krzewy wrastają 
w drogi. W złym stanie jest komin w świetlicy i kominiarz twierdzi, że nie 
można palić w piecu. Dwaj rolnicy nie robią rowu i woda nie spływa z pól. 
Proszę i interwencję w tej sprawie. Prawie na wszystkich rowach pozarywane są 
przepusty. Równiarka w tym  tygodniu zniszczyła drogę, 
 
Radny Romuald Pawlik – stwierdził, że w związku z rozpoczęciem okresu 
grzewczego proszę o spowodowanie, aby mieszkańcy nie spalali w piecach 
odpadów. Powoduje to smród i jest szkodliwe. Proszę, aby powiat naprawił źle 
założona studzienkę przy szkole w Murzynowie Leśnym Tam jest też za wysoki 
krawężnik. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – zaprosiła wszystkich do udział w 
biegu przełajowym w Pięczkowie w dniu 23 września br.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – wiele osób nie mogło trafić na imprezę do 
Wiosny, bo nie ma żadnych tablic informacyjnych. Należy takie tablice 
zainstalować w Murzynówku. Czy będzie zrobiony wiatrołap przy drzwiach do 
świetlicy. 
 
Radny Paweł Wrembel – ile mamy dzieci w przedszkolach, że mamy aż 9 
oddziałów przedszkolnych. Może zrobić mniej przedszkoli io niech rodzice 
dowożą dzieci. Jedno przedszkole powinno mieć wydłużone godziny pracy. 
Kiedy Gmina będzie składać wniosek do Lidera w sprawie budowy obiektów 
sportowych w Krzykosach. Dlaczego rachunek za wodę płatny jest w przeciągu 
7 dni. Powinniśmy zając się sprawą diet radnego, bo w tej chwili wychodzą 
różne niejasne sytuacje.  
 
Pan przewodniczący Rady Gminy – wyjazd Radnych w celu zobaczenia 
oczyszczalni ścieków w okolicach Piły miał być bez diety, ale uznałem, że jest 
to wyjazd całodniowy i należy dietę wypłacić, gdyż Radni musieli ponieść 
koszty wyżywienia i dlatego było na ten dzień zwołane posiedzenie Komisji. 
Uważam osobiście, że na pięciominutowy pobyt na posiedzenie Komisji nie 
powinno pobierać się diety.  
 
Radny Marian Konarkowski – osobiście byłem na tym, posiedzeniu. Ze względu 
na żniwa nie uczestniczyłem wyjeździe i uważam, że na 10 minut pracy nie 
powinienem brać diety i jej nie wziąłem.  
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Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak – Kierownik OPS – OPS w Krzykosach 
utworzył Stowarzyszenie i zaangażował się na chwil obecną w organizację 
„Biegu po zdrowie” w Pięczkowie o którym mówiła Pani sołtys.  
 
Pan Feliks Szmania – sołtys Murzynowo Leśne – Zarząd Dróg Powiatowych 
obiecał, że w najbliższym czasie będzie poprawiona studzienka przy szkole w 
Murzynowie Leśnym.  
 
Pan Wójt – wyjaśnił Radzie dlaczego nie będzie w tym roku remontu świetlic z 
pomocą środków unijnych. Będziemy zakładać jeszcze w tym roku asfalt w 
Lubrzu, bo pomoże nam firma, która naprawia wały i korzysta z naszych dróg. 
Będziemy składać wniosek do Lidera o dofinansowanie budowy obiektów w 
Krzykosach jak będzie nabór. Nigdy nie stawiamy nikogo pod ścianą, ale 
niejednokrotnie decyzje musza być podejmowane z dnia na dzień. Projekt 
rozbudowy  przedszkola w  Sulęcinku był zlecony po pozytywnej opinii Komisji 
Oświaty, która stwierdziła, że jest zasadność rozbudowy obiektu. Na ten projekt 
miała dać pieniądze między innymi Rada Rodziców, ale teraz wycofali się i 
stwierdzono, że dofinansują wyposażenie obiektu po jego wybudowaniu. Na ten 
projekt pieniądze są z budżetu szkoły. Samochód Gminnego Ośrodka Kultury 
jest garażowany na parkingu Urzędu Gminy lub u Pana Dyrektora jeżeli od rana 
musi wyjeżdżać. Wystosujemy na pewno wnioski do Starosty o remonty dróg i 
budowę chodników przy drogach powiatowych. Place zabaw mają być robione 
przy udziale środków unijnych, ale czy wnioski zostaną pozytywnie 
zaopiniowane nie wiem. Nie wiem co zrobić z faktem spalania różnych 
śmierdzących rzeczy w piecach. Na pewno można to bezpośrednio zgłaszać na 
policję, ale jak rozwiązać kompleksowo ten problem na razie nie zastanawiałem 
się. Zgłoszę do Zarządu Dróg sprawę za wysokiego chodnika w Murzynowie i 
tej studzienki. uważam, że dowożenie dzieci do przedszkoli nie jest na wsi 
dobrym pomysłem. Na wydłużenie pracy przedszkola też nie ma chętnych. Piec 
do ogrzewania świetlicy na Wiośnie jest dobry, ale reszta wykonania zła. na 
pewno coś będziemy z tym robić. Od przyszłego tygodnia będą wycinane 
krzewy na Wiośnie przy drodze za Panem Sobczakiem. Niektórzy rolnicy nie 
należą do Spółek Wodnych i my nie mamy na to wpływu. Sprawdzimy i 
udrożnimy przepusty na rowach we wsi Wiosna. Nie mamy wpływu na pogodę i 
równiarka czasami przejedzie drogę w nieodpowiednim czasie. Będziemy 
próbować zrobić coś aby zamontować tablice informacyjne do miejscowościach.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – proszę także o tablice z nazwami ulic w 
Sulęcinku. 
 
Pan Wójt – będziemy robić konserwację dachu na świetlicy w Wiośnie. We 
wrześniu miał by7ć zainstalowany wiatrołap przy drzwiach tej świetlicy.  
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Radny Teofil Grewling – poinformował, że wspólne posiedzenie Komisji 
Budżetowej i Rewizyjnej odbędzie się w dniu 5 października br. o godz. 10-tej. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
przewodniczący rady gminy zamknął XXI Sesje Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                             Przewodniczący 
M. Skowrońska                                             Rady Gminy 
 
 


