
P R O T O K Ó Ł NR XL/2014 
z XL Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

28 marca 2014 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 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa  

             Młodszy brygadier Jarosław Kuderczak – Komendant Powiatowy Państwowej  
                                                                   Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. 

              
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XL 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 13 radnych, co 
stanowi 86,66 % ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XL Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji 
polegającą na dopisaniu dwóch punktów porządku Sesji, a mianowicie pkt. 12 i 
13 w brzmieniu: 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
gruntowej. 
Dotychczasowe punktu 12 i 13 otrzymałyby numerację 14 i 15. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji z 
autopoprawkami i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
(od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych) 
  
Porządek XL Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
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3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 
Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie 
gminy Krzykosy w 2013 roku. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami 
Rady Gminy. 
6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu (3 uchwały) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
gruntowej. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 
Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie 
gminy Krzykosy w 2013 roku przedstawił Radzie Pan Jarosław Kuderczak – 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. 
(materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
Nikt z Radnych nie miał uwag ani pytań. 
 
Do pkt. 4.  
Protokół z ostatniej tj. i XXXIX Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu i Gminy został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 5. 
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) 
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Do pkt. 6.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 6 marca br. uczestniczyliśmy z Przewodniczącym rady w Gali 
wręczenia Sulisławów. Do wydarzenia roku nominowane było nadanie herbu 
Gminie Krzykosy. Na bieżąco biorę udział w odbywających się zebrania OSP w 
gminie. Przymierzamy się do zorganizowania dnia strażaka w Sulęcinku. 10 
marca odbył się przetarg na utwardzenie ul. Szkolnej w Solcu. Wygrała firma 
Bergier. W dniu 14 marca odbył się przetarg na budowę amfiteatru. Wpłynęły 4 
oferty. Przetarg został jednak unieważniony, bo wszystkie oferty były wyższe od 
środków, które na ten cel posiadamy.  W dniu 18 marca odbyło się spotkanie w 
sprawie zorganizowania na terenie gminy Domu Dziennego Pobytu dla 
seniorów. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób,. Powiedziałem zebranym, 
że może udostępniać na spotkania nasze lokale, ale pieniędzy na ten cel nie 
posiadamy. Są to dobre pomysły ale bardzo kosztowne. 23 marca 
uczestniczyłem w Dniu Seniora. Program był bardzo ładny. W dniu 24 marca z 
pracownikiem OPS odwiedziliśmy Panią Stasiak z Pieczkowa z okazji jej 97 
urodzin. naprawiane są już drogi żużlowe i gruntowe. Dużo żużla nawiezione 
będzie na te drogi gdzie wsie przeznaczyły na ten cel swoje środki. Robiona jest 
już ul. Okrężna w Krzykosach. Rozpoczyna się zapowiadany remont mostu w 
Nowym Mieście. Na pewno będą jeszcze większe utrudnienia ale most 
zamknięty nie będzie.  
 
Radny Paweł Wrembel – Rada nie podjęła decyzji w sprawie przeznaczenia 
dodatkowych 100 tys. zł na budowę amfiteatru, bo w głosowaniu był remis. To 
glosowanie nie jest wiążące bo było przeprowadzone na posiedzenie Komisji. 
 
Nie zgłoszono innych uwag do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
Do pkt. 7.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Paweł Maciejewski – dlaczego z przebudowy ul Okrężnej zabrane jest 20 
tys. zł, a nie ma środków na tabliczki z nazwami ulic we wsi. Będzie tylko 5 
tabliczek, które moim zdaniem sa mniej ważne.  
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Pan Wójt – przesunięcia proponujemy takie jaka jest pilna potrzeba. Tabliczek z 
nazwami ulic będzie tylko tyle ile mamy na ten cel środków budżecie gminy. 
Tabliczki wymieniane są sukcesywnie. Jeżeli będzie taka możliwość to dla 
Krzykos będą zrobione dodatkowe tabliczki. 
 
Radny Paweł Wrembel – przy okazji dużych inwestycji takich jak ul Okrężna w 
Krzykosach robione są małe jak sadowa w Murzynowie Leśnym. Uważam, że 
tak nie powinno być. Krzykosy sa wsią o specyficznym układzie zabudowy i 
tabliczki z nazwami ulic są konieczne.  
 
Pan Wójt – nie zawsze może być tak, ze środki z inwestycji pozostają we wsi. 
Są przeznaczane na pilne zadania. 
 
Radny Dariusz Szymczak – naprawa ul. Sadowej w Murzynowie Leśnym była 
bardzo potrzebna.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – ul. Sadowa została naprawiona, ale nadal 
będzie drogą gruntową. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XL/269/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2014 została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały 
i 2 głosach przeciwnych (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XL/270/2014 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 9. 

a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 
gminy odpłatna służebnością przesyłu. 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XL/271/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatna służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
(dot. Krzykosy) 
 

b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 
gminy odpłatna służebnością przesyłu. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XL/272/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatna służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
(dot. Witowo) 
 
 

c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 
gminy odpłatna służebnością przesyłu. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatna służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
(dot. Solec) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt.  
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała nr XL.274/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 13 radnych 
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Do pkt. 11.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wiodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 
 
Radny Romuald Pawlik – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej 
mówił, że Komisja analizowała ten temat w ubiegłym roku i zaproponowała, 
aby ceny wzrosły o 3%. Taka podwyżka jest w projekcie uchwały.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XL/275/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wiodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
 
W związku z nowelizacją ustawy o funduszu sołeckim wyjaśnień w tym temacie 
udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XL/276/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XL/277/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nabycia na rzecz 
gminy nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) (boisko w Sulęcinie). 
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Do pkt. 14. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy … przedstawił 
Radzie informacje z odbytego posiedzenia Komisji. 
 
Takie informacje przedstawili Radzie także Przewodniczący Komisji rewizyjnej 
Radny Teofil Grewling oraz Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej 
Radny Romuald Pawlik. radny Pawlik przedstawił ponadto radzie plan pracy 
Komisji i powiedział, że na Szywrze zrobił się zator i woda zalewa pola. Nic nie 
jest tam robione. W tej kwestii jest wyraźna opieszałość zarządcy kanału oraz 
lasów państwowych. 
 
Radny Paweł Wrembel – uważam, że w Radzie nastąpił paraliż. W niektórych 
głosowania więcej niż polowa wstrzymuje się od głosowania. Zostaliśmy 
wybrani po to, aby podejmować decyzje, a nie wstrzymywać się od głosowania. 
Moim zdaniem jeżeli były tańsze przetargi na drogi to pozostające środki 
powinny być przekazane na budowę amfiteatru. To była ważna decyzja, a tu 
więcej niż połowa Radnych wstrzymała się od głosowania. Uważam, że dzisiaj 
jeszcze raz należy tą sprawę przegłosować. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że takiego głosowania nie ma w 
porządku Sesji i nie może go przeprowadzić. Musi postępować zgodnie z 
procedurami.  
 
Radny Paweł Wrembel zgłosił wniosek o zmianę porządku Sesji i 
wprowadzenie punktu dotyczącego przegłosowania dodatkowych środków na 
budowę amfiteatru w Krzykosach 
 
Za wnioskiem głosowało 2 radnych, 5 radnych było przeciwnych, 5 radnych 
wstrzymało się od głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Radny Stanisław Litke – jak są wkopywane słupki z nazwami ulic to należy je 
zabetonować. 
 
Pan Wójt – tak robimy. Były ustalenia z Nadleśnictwem w sprawie 
wyczyszczenia kanału w lesie i na pewno będzie to robione jak tylko będzie 
można tam dojechać. 
 
Radna Urszula Chojnacka – wytłumaczyła dlaczego wstrzymała się od 
głosowania w sprawie środków na amfiteatr.  
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Pani Renata Jarzembowska – Radna powiatowa – czy będzie robiona 
rekultywacja wysypiska śmieci. Czy będzie wymiana transformatora na ul. 
Miłosławskiej. Proszę Wójta aby rozmawiał z energetyką w sprawie tej 
wymiany. 
 
Pan Wójt – chcemy środki na rekultywację wysypiska dlatego na razie żadnych 
działań nie robimy.  Czynimy starania w energetyce o zainstalowanie nowego 
transformatora w Pięczkowie na ul. Miłosławskiej oraz w sprawie słupa na placu 
zabaw w Sulęcinku. W energetyce mówią, że są małe szanse na transformator. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XL Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                            Rady Gminy 
 
                                                                                  Wiesław Zając 
 
 


