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

29 kwietnia 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 Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pani Beata Jagodzińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
              
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XLI 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 autopoprawki do porządku Sesji 
polegające na:  wykreślenie pkt. 13 porządku Sesji o treści: 13. Podjęcie 
uchwały  w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania 
dotacji celowej dla spółek wodnych oraz na dopisaniu dwóch punktów porządku 
Sesji, a mianowicie pkt. 13 i 14 w brzmieniu: 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę  
       Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia  Gminie Środa Wlkp. realizacji  
      zadania  z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia  
      bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
 
Dotychczasowe punktu 14 i 15 otrzymałyby numerację 15 i 16. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji z 
autopoprawkami i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych)  
  
Porządek XLI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
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3. Przyjęcie protokółu 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 budżecie gminy na 2014 rok 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  
    Finansowej Gminy Krzykosy 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka 
    Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki 
    Publicznej Gminy Krzykosy za 2013 rok 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  
      Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok. 
11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z  
      organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  
       gminy Krzykosy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę  
       Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia  Gminie Środa Wlkp. realizacji  
      zadania  z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia  
      bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XL Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Radny Stanisław Litke – na poprzedniej Sesji Wójt mówił, że słupki znaków 
drogowych nie są betonowe, bo są niszczone, a jak nie maja betony to są tylko 
przewracane.  
Nie było innych uwag do protokołu 
Protokół z ostatnie tj. XL Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 13 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) 
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Do pkt. 5.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 30 marca br. odbyło się ostatnie zebranie w OSP na terenie gminy. 2.04. 
uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Gminnego ZOSP na którym dokonano 
podsumowania zebrań w OSP, omawiano dzień strażaka. Robiona jest ul. 
Zacisze w Sulęcinku. Robione jest odwodnienie w Witowie. W dniu 22 kwietnia 
br. odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku.  Było 3 
kandydatów. W tajnym głosowaniu komisja wybrała na dyrektora szkoły Panią 
Jadwigę Bajer. Obowiązki będzie pełnić od dnia 1 września br. Robiona jest 
także ul. Szkolna w Solcu. Odbył się Festiwal „Wesołe Nutki” w Garbach. Jak 
zawsze stał na wysokim poziomie. 16 kwietnia w Witowie odbył się Festiwal 
Piosenki Przedszkolaków oraz Wierszowanie Skrzatów. Na imprezę przyjechało 
około 300 dzieci.  Zaległość za opłaty za śmieci na dzień 31 grudnia 2013 roku 
wyniosła 10.374,40 zł. Na dzień dzisiejszy zaległość ta wynosi 6.354,80 zł. Za 
śmieci w ogóle nie zapłaciły 24 gospodarstwa domowe. GKRPA zorganizowała 
konkurs wiedzy o ruchu drogowym w szkole w Pieczkowie. Uczestniczyło w 
nim 21 osób. Zwycięzcy biorą dzisiaj udział w konkursie powiatowym. Mamy 
już kolejne tabliczki z nazwami ulic i będą montowane.  
 
Nikt z Radnych nie miał pytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 
 
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 XLI/278/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2014 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy. 
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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 XLI/279/2014 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawozdanie z działalności OPS 
w Krzykosach za 2013 rok przedstawione zostało na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, a także na wspólnym posiedzeniu wszystkich 
Komisji Rady.  Ponadto sprawozdanie Radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Wobec powyższego zaproponował, aby nie przedstawiać go na dzisiejszej Sesji. 
 
Radni zgodzili się na propozycję Pana Przewodniczącego Rady.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krzykosach w 2013 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/280/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2013 
roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2013 rok przedstawione zostało na 
posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich Komisji Rady.  Ponadto sprawozdanie Radni otrzymali 
pocztą elektroniczną. Wobec powyższego zaproponował, aby nie przedstawiać 
go na dzisiejszej Sesji. 
 
Radni zgodzili się na propozycję Pana Przewodniczącego Rady.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki 
Publicznej Gminy Krzykosy za 2013 rok 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy za 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2013 rok przedstawione zostało 
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich Komisji Rady.  Ponadto sprawozdanie Radni otrzymali 
pocztą elektroniczną. Wobec powyższego zaproponował, aby nie przedstawiać 
go na dzisiejszej Sesji. 
 
Radni zgodzili się na propozycję Pana Przewodniczącego Rady.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury  w Krzykosach za 2013 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/282/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w Krzykosach za 2013 
rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 201, w imieniu 
Wójta, przedstawiła Radzie Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
gminy Krzykosy 
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Radny Paweł Wrembel – czy po dyskusjach na posiedzeniu Komisji w sprawie 
sprzedaży tej nieruchomości Pan Wójt jest pewien, że podjęcie tej uchwały nie 
jest sprzeczne z prawem. 
Pan Wójt – na początku lat dziewięć dziesiątych nieruchomość została 
skomunalizowana. Posiadamy na to stosowne dokumenty.  
 
Nie było innych pytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLI/283/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy 
została przyjęta przy 11 głosach za przyjęciem uchwały, 1 głosie przeciwnym i 
3 wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonaniem przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz 
Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonaniem przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego 
nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przestawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
powierzenia Gminie Środa Wlkp. realizacji zadania własnego gminy z zakresu 
odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt. 
 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/285/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powierzenia 
Gminie Środa Wlkp. realizacji zadania własnego gminy z zakresu odławiania 
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny76 Florian Frąckowiak – Przewodniczący Komisji Oświaty złożył Radzie 
informację z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji, na których omawiano 
sprawozdania z działalności OPS, GOK i Biblioteki za 2013 rok. Omawiano 
także propozycję towarzystwa MTB ze Środy Wlkp. w sprawie budowy ścieżek 
rowerowych. Komisja uznała, że inicjatywa jest godna uwagi, ale my nie 
posiadamy środków na ten cel. Komisja uznała także, że OPS powinien mieć 
zmieniony samochód oraz zatrudnionego psychologa.  
Komisja pozytywnie oceniła działalność placówek tj. OPS, GOK i Biblioteki. 
Stwierdzono także, że zasadna jest budowa amfiteatru w Krzykosach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radnym odpowiedź na skargę Pana 
Marka Nowaka.  
 
radny Paweł Wrembel – nie podoba mi się ta odpowiedź. Uważam, że nie 
odpowiadamy w piśmie na to czy Wójt naruszył prawo. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawę, czy należy 
udzielić odpowiedzi Panu Nowaki takiej jaka została przygotowana. 
 
Za tym, aby udzielić odpowiedzi w wersji przygotowanej przez 
Przewodniczącego rady głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało 
się od głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Radny Florian Frąckowiak – w środzie i we Wrześni naliczana jest przy 
opłatach za wodę tzw. opłata stała. Pozwala to na wymianę liczników do wody 
na nowoczesne elektroniczne. Uważam, że jak u nas wprowadzilibyśmy taki 
system to będzie wiecej pieniędzy za wodę, bo nowoczesne liczniki są bardziej 
dokładne.  
 
Pan Przewodniczący rady Gminy powiedział, że Komisje Rewizyjna i Rozwoju 
przeprowadzą wspólną kontrolę prawidłowego wykorzystania środków 
funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. Pierwszy dzień kontroli 
8.05.2014r. godz. 9.oo 
 
Posiedzenie Komisji Budżetowej 9.05.2014r, godz. 10.oo 
 
Radny Paweł Wrembel – wnioskował o tablice z nazwami ulic dla Krzykos. 
 
Radny Florian Frąckowiak – zgłosił problem przełamywania się drogi 
powiatowej do Pięczkowa 
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Pan Krzysztof Zimoch – zgłosił problem zwężenia dróg gruntowych, które 
miały kiedyś po 8 metrów, a teraz są tak wąskie, że nie można nimi jechać.  
Powiedział również, że rzeką Warta popłynie spływ kajakowy. Zaproponował, 
aby oznakować na moście, że jest to teren gminy Krzykosy. Miały być robione 
rowy, a też ich nie ma. 
 
Radny Stanisław Janasik – wnioskował o naprawę drogi zjazdu do masarni oraz 
naprawę żużlem drogi do Pana Kopczyńskiego. Potrzebna jest tam również 
równiarka.  
 
Radny Paweł Maciejewski – czy w najbliższym czasie będzie modernizacja 
oświetlenia ulicznego i dodatkowe lampy.  
 
Pan Wójt – opłaty stałe za wodę dałyby nam dochód. Na razie tego nuie 
wprowadzamy, ale na pewno z tych środków można by sukcesywnie 
dokonywać wymiany liczników. Z powiatem ciągle rozmawiamy na temat 
naprawy dróg powiatowych, ale oni twierdzą, że nie maja pieniędzy. Z rowami 
jest trudna sprawa, na pewno są potrzebne, ale na razie nie udaje nam się 
załatwić tego tematu.  Poszerzenie drogi to też nie jest prosta sprawa, bo 
musimy zlecać pomiary geodezyjne, a to są koszty. Na niektórych odcinkach 
odtwarzamy drogi wg map. Na terenie gminy pojawią się w ramach reklamy 
tzw. witacze, ale procedury aby tego wykonać są długie i drogie. Droga do Pana 
Kopczyńskiego w Miąskowie jest sukcesywnie naprawiana. Ciągle naprawiana 
jest także droga z Krzykos do Lubrza w związku z utrudnieniami na moście. 6 
lat temu były zakładane ostatnie nowe lampy na oświetleniu ulicznym. Kredyt 
już spłaciliśmy. Mamy kontakt z firmą, która oferuje lampy ledowe (500 zł). 
Mamy dużo nowych wniosków i założenie lamp. Na pewn o w tym roku tego 
nie zrobimy. 
 
Pan Krzysztof Zimoch – relacje z Sesji Rady Gminy w gazecie Średzkiej są złe i 
nic z nich nie wynika. Protokółów z Sesji nie ma w BIP. 
Należy uhonorować Pana Paczkowskiego z okazji 20-lecia WTT Solec. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                              Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                              Rady Gminy 
 
                                                                                     Wiesław Zając 


