
 
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012 

z XVI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 27 marca 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 w Krzykosach  
Pan Zbigniew Miękisiak – Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w  
                                           Środzie Wlkp. 
Pan Robert Łuczak  - Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w  
                                   Środzie Wlkp. 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XVI 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 93.66% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XVI Sesji 
Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek XVI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie  
     bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2011 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. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2011r. 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w  
    2011 roku 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 



-2- 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
      Średzkiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
      Średzkiego na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3677P w  
      miejscowości Witowo” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  
      gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku  
      do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale o  
      zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego gazociągu  
      Winna Góra – Radlin. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w   
     wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów  
     dotychczasowemu dzierżawcy. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
      gruntowej. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę  
      Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej. 
21. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.  
23. Wolne głosy i wnioski. 
24. Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 3.  
 
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krzykosy     
w 2011 roku przedstawił Radzie Pan Zbigniew Miękisiak – Przedstawiciel  
Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp.  
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Paweł Wrembel zapytał czy był taki przypadek, że zły stan drogi miał 
wpływ na zdarzenie drogowe. 
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Pan Robert Łuczak – 5% zdarzeń drogowych, to zdarzenia, w których nie 
zawinił człowiek. Przyczyną zdarzenia był pojazd, zwierzę, droga i inne) W 
ubiegłym roku stan drogi nie miał wpływu na żaden wypadek, ale uszkodzenia 
pojazdu w skutek złej nawierzchni drogi zdarzały się. Policja pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Wójta o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z 
drogą S 11. Jeżeli Gmina będzie składać inne wnioski o poprawę 
bezpieczeństwa np. na drogach powiatowych to też zaopiniujemy pozytywnie.  
 
Radny Florian Frąckowiak – może jeszcze raz wysłać wniosek do powiatu o 
wymalowanie pasów na środku jezdni na drodze do Pięczkowa.  
 
Pan Robert Łuczak – jeżeli taki wniosek będzie składamy to my na pewno 
pozytywną opinie damy.  
Pan Łuczak podziękował na pomoc w kupnie alko bloku oraz powiedział, że 
młodzież z terenu gminy zajmuje corocznie wysokie miejsca w konkursach o 
ruchu drogowym.  
 
Radny Stanisław Janasik – wnioskował, aby na całej długości trasy S 11 w 
Miąskowie był zakaz wyprzedzania.  
 
Pan Robert Łuczak – nie możemy tak zrobić, bo na tym odcinku drogi 
przemieszcza się wiele pojazdów wolnobieżnych i powodowałoby to olbrzymie 
utrudnienia w ruchu.  
Rozpoczęła się wiosna, a w związku z tym pojawiło się na drogach wielu 
motocyklistów. Proszę o baczna uwagę na te pojazdy. My jak możemy z 
szalejącymi na motorach kierowcami walczymy. 
 
Nie było innych pytań do Przedstawicieli Policji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 
2011 roku 
 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Od tego momentu w Sesji brało udział 15 Radych, czyli 100% ogółu Rady. 
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Do pkt. 4. 
Protokóły z poprzednich tj. XIV i XV Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Pani Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółów. 
 
Protokół z XIV Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Protokół z XV Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 5.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o swych 
działaniach między Sesjami Rady Gminy 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 6.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
Pan Wójt poinformował ile odpadów segregowanych zebrano na terenie gminy 
w 2011 roku. Powiedział również, że uczestniczył w zebraniach 
zorganizowanych w jednostkach OSP na terenie gminy.  Pan Wójt podał jakie w 
tym roku odbędą się na terenie gminy imprezy strażackie.  
Ponadto: 
W dniu 6 stycznia uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów.  
W dniu 21 lutego uczestniczył w XV leciu Koła emerytów 
W dniu 10 stycznia br. odbyło się I spotkanie w sprawie koncepcji budowy 
stadionu w Krzykosach. Obecnie mamy już koncepcje gotową.  
W dniu 12 stycznia odbył się przetarg na dostawę żużla na drogi. Przetarg 
wygrała firma Pana Krzysztofa Kukulskiego.  
W dniu 13.01. miał odbyć się przetarg na dostawę energii, ale został 
unieważniony. Następny przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia br.  
W dniu 13 stycznia br. odbyła się uroczysta gala „Zasłużony dla Gminy 
Krzykosy 2011”.  
W dniu 31 stycznia z całą Radą pojechaliśmy do Kotlina na oczyszczalnię 
ścieków oraz do Witaszyczek na wysypisko śmieci.  
W dniu 10 lutego uczestniczył w balu studniówkowym w Krzykosach.  
W dniu 21 lutego sprzedaliśmy ostatni lokal w Pięczkowie w budynku po starej 
szkole.  
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W dniu 24 lutego podpisaliśmy umowę na monitoring przepompowni ścieków, 
ale jest to temat niedokończony, bo za krótki mamy termin i nie zdążymy złożyć 
wniosku o zwrot środków do WRPO. 
W dniu 13 marca odbyło się zebranie sołectwa Garby, gdzie mieszkańcy 
wyrazili się, że nie chcą, aby w planie zagospodarowania przestrzennego był 
teren pod oczyszczalnię ścieków. Ma tam powstać plac za baw.  
W dniu 17 marca br. odbyła się uroczystość 90 – lecia Koła Śpiewu „Głos z nad 
Warty”. 
Robione są przyłącza do wodociągu w Bronisławiu. W Młodzikowicach 
przyłączyły się na razie 2 osoby.  
Po zakończeniu prac wodociągowych w Bronisławiu będzie tam położony 
dywanik asfaltowy. 
 
Nie zgłoszono pytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 7 
 
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2011r. 
 
W związku z tym, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie, a ponadto było ono 
omawiane na posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, 
aby na dzisiejszej Sesji nie odczytywać tego sprawozdania 
 
Nie było innych propozycji, 
 
Propozycja Pana Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy za 2011 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 8. 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w  
2011 roku 
 
W związku z tym, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie, a ponadto było ono 
omawiane na posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, 
aby na dzisiejszej Sesji nie odczytywać tego sprawozdania 
 
Nie było innych propozycji, 
 
Propozycja Pana Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach za 2011 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2011 
rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła 
Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Florian Frąckowiak – zapytał dlaczego jeszcze 80 tys. zł potrzebne jest 
na oczyszczalnię ścieków. 
 
Pani Skarbnik Gminy – była robiona dodatkowa przepompownia oraz mapy 
powykonawcze.  
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Nie zgłoszono innych zapytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy 
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały . 
 
Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 11.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
 
 
 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „budowę chodnika 
przy drodze powiatowej nr 3677P w miejscowości Witowo” 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Teofil Grewling – nie wiem czy budowa chodnika w Witowie jest aż taka 
ważna. Nie ma na dzisiejszej Sesji radnych powiatowych i nie można wyjaśnić 
dlaczego będzie chodnik w Witowie, a nie w innej miejscowości.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – inne miejscowości w gminie też potrzebują 
chodników przy drodze powiatowej nie tylko Witowo np. Garby, Sulęcin, 
Murzynowo Leśne. Będę głosował za przyjęciem tej uchwały, ale uważam, że 
stwierdzenie, że jak nie damy na ten chodnik pieniędzy to nie będzie robione nic 
jest formą wywierania nacisku na Radę. 
 
Radny Marian Konarkowski – nie wiem dlaczego tak negatywnie działa na Pana 
Przewodniczącego słowo „Witowo”. Ten chodnik też w Witowie jest potrzebny. 
Pan Przewodniczący jest przeciwny wszystkiemu w Witowie. 
 
Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „budowę chodnika przy drodze 
powiatowej nr 3677P w miejscowości Witowo” została przyjęta przy 14 głosach 
za przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych). 
 
Do pkt. 13.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków 
stanowiących fundusz sołecki.  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Wójt.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz 
sołecki została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt.  14. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie sprostowania 
błędu pisarskiego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował Radzie zmianę porządku Sesji. 
Pan Przewodniczący powiedział, że w kolejnym punkcie porządku Sesji miało 
być dokonane sprostowanie błędu pisarskiego w ogłoszonej już w Dzienniku 
Urzędowym uchwale Rady o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ponieważ zaistniała sprzeczność poglądów, co do podstawy prawnej podjęcia tej 
uchwały, Przewodniczący Rady zaproponował, aby wykreślić ten punkt 
porządku Sesji. Tym samym uległaby zmianie kolejność pozostałych punktów 
porządku Sesji. 
Ponieważ zmiana porządku Sesji musi być przyjęta bezwzględną większością 
głosów w zaistniałym przypadku za zminą musi zagłosować co najmniej 8 
radnych. 
Głosowanie: 
Za zmianą porządku Sesji głosowało 15 radnych tj. 100% Rady. 
 
Nowy porządek XVI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie  
     bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2011 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. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2011r. 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w  
    2011 roku 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
      Średzkiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
      Średzkiego na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3677P w  
      miejscowości Witowo” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  
      gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku  
      do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w   
     wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów  
     dotychczasowemu dzierżawcy. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
      gruntowej. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę  
      Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej. 
20. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.  
22. Wolne głosy i wnioski. 
23. Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 16. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 17. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy 
 
Radny Dariusz Psyk – uważam, że nie należy dalej tych gruntów 
wydzierżawiać, ale przeznaczyć do sprzedaży. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił dlaczego nadal ma być dzierżawa. 
 
Radny Dariusz Psyk – w tej sytuacji uważam, że należy dokonać dzierżawy na 
rok i przygotowywać teren do sprzedaży. 
 
Wniosek Radnego Psyka Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. 
 
Za wnioskiem głosowało 15 radnych tj. 100% Rady. 
 
W projekcie uchwały dokonano poprawki, że wyraża się zgodę na 
wydzierżawienie gruntu na 1 rok. 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 18. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/123.2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 19. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz 
Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej. 
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Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła 
Radzie Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego 
nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych)  
 
Do pkt. 20. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w związku z tym, iż nie 
wybraliśmy dostatecznej ilości ławników do Sądu Rejonowego, Prezes Sądu 
zwrócił się do rady o dokonaniu wyborów uzupełniających. Rada powołała na 
jednej z poprzednich Sesji zespół opiniujący kandydatów na ławników. Zespół 
odbył posiedzenie i zapoznał się ze złożonym zgłoszeniem. 
Zespół przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.  
 
Głos zabrał Radny Florian Frąckowiak – przewodniczący zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników, który przedstawił Radzie stanowisko zespołu o 
zgłoszonym kandydacie 
(stanowisko zespołu stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) wybrała Komisję Skrutacyjna do przeprowadzenia tajnego głosowania 
w sprawie wyboru ławnika do Sadu Rejonowego w Środzie Wlkp. w składzie:  

1. Urszula Chojnacka 
2. Leszek Maźwa 
3. Paweł Wrembel 

 
Komisja opuściła salę posiedzeń celem przygotowania kart do głosowania 
 
Po powrocie na salę posiedzeń Komisja rozdała karty do głosowania i wyjaśniła 
zasady głosowania. 
 
Glosowania odbywało się w ten sposób, że wywołany przez Komisje 
Skrutacyjną Rady udawał się do miejsca za zasłoną tam dokonywał wybory i 
wrzucał kartę do urny. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania Komisji opuściła salę posiedzeń celem 
przeliczenia głosów i sporządzenia protokółu. 
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Po powrocie na salę posiedzeń Komisja przedstawiła protokół z głosowania 
(protokół stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Przewodniczący Rady Gminy w związku z przeprowadzonym tajnym 
głosowaniem przedstawił radzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie 
wyboru ławników. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru ławników 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 21. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie planu pracy 
Komisji rewizyjnej na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 22. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pismo od OSP Pięczkowo 
z podziękowaniami dla Rady za przekazanie środków na budowę remizy OSP w 
Pięczkowie. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że posiedzenie Komisji 
odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2012 roku o godz. 14.oo. 
 
Posiedzenie Komisji Budżetowej w sprawie realizacji budżetu gminy za 2012 
rok odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2012 roku o godz. 11.30. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił wnioski z ostatniego posiedzenia 
Komisji oraz plan pracy Komisji na 2012 rok.  
 
Protokół z ostatniego posiedzenia oraz plan pracy na 2012 rok przedstawił 
Radzie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie protokół z kontroli w 
OPS. 
 
Radny Leszek Maźwa – zapytał, czy będzie remontowany pomnik w 
Pięczkowie i czy remont zakończy się do 11 listopada. Zapytał również co 
dzieje się z projektem stadionu w Krzykosach. 
 
Radny Stanisław Litke – stwierdził, że z protokółu Komisji Rewizyjnej wynika, 
iż w 2011 roku na utrzymanie ośrodka wydano około 297 tys. zł to jest o wiele 
więcej niż na świadczenia dla podopiecznych. Moim zdaniem to nie jest 
prawidłowe.  
 
Radna Urszula Chojnacka – przy drodze do Przymiarek była zawsze ścieżka, z 
której korzystali rowerzyści. Proszę o odtworzenie tej ścieżki.  
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – nie na swoim terenie stawiane są 
kontenery przy firmie Pani Rubach. Stojące tam kontenery zagrażają 
bezpieczeństwu na drodze.   
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys – jeżeli umawiane jest spotkanie z sołtysem, a ma 
nie odbyć się, to należy sołtysa powiadomić. Ostatnio miał przyjechać Pan 
Gałza i czekałam na niego, a on nie pojawił się. Około 150 m ul. Szkolnej w 
Sulęcinku jest w bardzo złym stanie. Należy naprawić tan odcinek drogi. 
Uważam, że przed dożynkami gminnymi ta droga powinna być 
wyremontowana. Również należy zabezpieczyć wywiezienie śmieci w poboczy 
dróg i lasów. Uzupełnić tabliczki z nazwami ulic, tak żeby było na początku 
każdej ulicy. 
 
Radny Dariusz Szymczak – zgłosił sprawę naprawy przepustu na ul. 
Brodowskiej w Murzynowie Leśnym 
 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak –Kierownik OPS – wyjaśniła 
zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Spo9łecznej. W OPS zatrudniona jest 
minimalna ilość wymaganych pracowników.  
 
Radny Dariusz Psyk – poinformował zebranych, że na Walnym zebraniu Spółki 
Wodnej ustalono składkę w wysokości 26,50 zł z 1 ha.  
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – zapytał czy plac zabaw w Garbach 
będzie robiony w ramach odnowy wsi. 
 
Pan Ryszard Włodarczyk – zgłosił, że źle robiony jest kanał borowski. 
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Pan Wójt – pomnik w Pięczkowie będzie robiony w ramach środków z odnowy. 
Wniosek zostanie złożony. Będzie robiony również projekt stadionu w 
Krzykosach. 
Pan Wójt wytłumaczył zasady korzystania ze środków z odnowy wsi. Każda 
wieś nie może otrzymać więcej niż 500 tys. zł. Możemy również korzystać ze 
środków Lidera. Ścieżki przy drodze do Przymiarek nie uda nam się zrobić, bo 
została poprawiona droga. Teraz przebiega prawidłowo, ale nie ma już tam 
miejsca na ścieżkę. Nie wiem co mamy zrobić z kontenerami w Garbach. 
Zgłoszę to do Zarządu Dróg Powiatowych. Dziury w asfaltach będą łatane, ale 
ul. Szkolna nie będzie w tym roku robiona, bo wniosek o remont tej drogi 
odpadł.  Będą porządkowane śmieci przy drogach i w lasach.  Sprawdzimy 
gdzie brakuje nazw ulic i uzupełnimy. Kanały i przepust na ul. Brodowskiej 
będą robione. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – nie wiem czy będzie nas stać na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków jeżeli jest już pewne, że nie zdążymy złożyć wniosku o 
dofinansowanie ze środków unijnych. Moim zdaniem za wiele mamy do 
robienia małych spraw, mniej istotnych dla gminy, jak place zabaw, centra 
sportowe i kulturalne, a wielka inwestycja nie będzie robiona, bo nie będziemy 
mieli tyle środków własnych. Chciałbym wiedzieć czy nasza gmina nie mogłaby 
odzyskać dodatkowych środków VAT, tak jak robi to Środa Wlkp. 
 
Radny Florian Frąckowiak – uważam, że po zakończeniu każdej inwestycji typu 
wodociąg, czy kanalizacja musi być obowiązek przyłączenia się, a jak nie to 
należy nakładać kary. Zrobiliśmy drogi wodociąg w Młodzikowie i nie wszyscy 
przyłączyli się. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że do dnia 30 
marca należy składać wnioski o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Krzykosy”. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił sprawę rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
Rady Romuald Pawlik – jeżeli nie mamy dostatecznie dużo środków, to zrobić 
rozbudowę tylko taką jaka jest potrzebna, a można przecież później dalej 
rozbudowywać.  
 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji przewodniczący Rady Gminy – Pan Wiesław Zając zamknął XVI Sesję 
Rady Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
                                                                             Wiesław Zając 


