
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013 
z XXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

30 kwietnia 2013 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 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 Franciszek Surdyk – delegat do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXIX 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 92,85% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXIX 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Porządek XXIX 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 Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu  
    gminy dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód  i urządzeń oraz  
    realizację inwestycji na terenie Gminy Krzykosy 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
     Finansowej Gminy Krzykosy 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka  
    Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2012 rok. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
      Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2012 rok 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  
      Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej,  
      banera i pieczęci Gminy Krzykosy 
13. Podjęcie uchwały w sprawie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA 
      MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w  
      sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania  
      p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki  
      odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM  
      wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w  
      Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. 
14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z  
      organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2011. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie Sesji. 
 
 

 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXVIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
radny Paweł Wrembel zauważył, że Gmina Dominowo dała 9.000 zł nie na 
samochód strażacki, jak zapisano w protokóle, ale na urządzenia. 
 
Nie wniesiono innych uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXVIII 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) 
 
Do pkt. 5.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
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Pan Wójt powiedział: Uczestniczyłem w zebraniach OSP w Sulęcinie, 
Krzykosach, Miąskowie. W dniu 25 marca odwiedziłem w okazji 96 urodzin 
jedna z mieszkanek gminy. W dniu 26 marca brałem udział w zebraniu Zarządu 
Oddziału Gminnego Z OSP w Krzykosach. W dniu 28 marca odbył się przetarg 
na budowę drogi Solec – Sulęcinek. Było 8 ofert. Wygrała firma Beger z Nekli. 
W dniu 3 kwietnia odbył się przetarg na budowę ul. Słonecznej w Pięczkowie. 
Było 16 ofert. Przetarg wygrała również firma Beger z Nekli.                     
W dniu 14 kwietnia br. wraz z Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w 
konsekracji kościoła w Sulęcinku.  4 kwietnia odbył się przetarg na budowę 
ulicy Wiatracznej w Sulęcinie. Wygrała przetarg firma Beger z Nekli. Na 
nagrody sportowe w tym roku przeznaczymy 13.800 zł. Zostaną wręczone na 
zakończenie roku szkolnego. Trwają naprawy dróg żużlowych i gruntowych. W 
dniu 25 maja br. odbędzie się uroczystość nadania herbu Gminie Krzykosy. 
Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.oo w Garbach. O godz. 15.oo w Solcu 
odbędzie się w tej intencji msza św. Po uroczystościach oficjalnych 
przewidziany jest bankiet dla zaproszonych gości w świetlicy wiejskiej w Solcu. 
W dniu 27 maja br. w Garbach zorganizowane zostanie spotkanie z okazji Dnia 
Samorządowca. Zakończył się konkurs na pracownika, który będzie zajmował 
się gospodarka śmieciami. Będzie to Pani Lidia Michalak. Przetarg na odbiór 
śmieci odbędzie się w dniu 27 maja br. Biblioteka złożyła wniosek o środki na 
sprzęt komputerowy.  
 
Radny Paweł Maciejewski zapytał czy osoba, która zostanie zatrudniona jest za 
naszej gminy, bo u nas tez jest wielu bezrobotnych.  
 
Pan Wójt – Pani jest z Gminy Nowe Miasto.  
 
Nie było innych pytań do Pana Wójta. 
 
(Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na 
terenie gminy Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zasad udzielania 
dotacji ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie gminy Krzykosy 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (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 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
 
Do pkt. 9. 
W związku z tym, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
otrzymali wszyscy Radni na piśmie i zostało omówione na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby go na 
Sesji nie przedstawiać po raz kolejny. 
 
Wszyscy Radni zgodzili się z propozycję Pana Przewodniczącego 
 
 
 



-5- 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach za 2012 rok 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 
2012 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
 
W związku z tym, że sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy otrzymali wszyscy Radni na piśmie i zostało omówione na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby go na 
Sesji nie przedstawiać po raz kolejny. 
 
Wszyscy Radni zgodzili się z propozycję Pana Przewodniczącego 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 
2012 rok 
 
Nikt Ra radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2012 rok 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
W związku z tym, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
otrzymali wszyscy Radni na piśmie i zostało omówione na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby go na 
Sesji nie przedstawiać po raz kolejny. 
 
Wszyscy Radni zgodzili się z propozycję Pana Przewodniczącego 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach za 2012 rok  
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Radny Paweł Wrembel stwierdził, ze bardzo dobrze się stało, ze wraz z 
obchodami Święta Strażaka była w Krzykosach potańcówka. To świadczy o 
nieszablonowych działaniach Ośrodka 
 
Nie było innych zapytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2012 
rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banera i pieczęci Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIX/206/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustanowienia 
herbu, flagi, flagi stolikowej, banera i pieczęci Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 
października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i 
wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych 
POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami 
przeładunkowymi”. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Aneksu Nr 4 do 
POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 
2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania 
zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych 
POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami 
przeładunkowymi” została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych). 
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Do pkt. 14 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami za rok 2011. 
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu). 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do sprawozdania. 
 
Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski. 
Radna Urszula Chojnacka przedstawiła zebranych prezentacje multimedialna z 
odbytych dożynek gminnych w Sulęcinku. 
 
Rada zaproponowała, aby materiał ten umieścić na stronie internetowej GOK.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie rozstrzygniecie nadzorcze 
Wojewody w sprawie uchwały o ochronie zwierząt i zapobieganiu bezdomności.  
Wojewoda wytknął nam jeden błąd, ale uchwała nie została uchylona. 
 
Radny Florian Frąckowiak przedstawił radzie informację z odbytego 
posiedzenia Komisji Oświaty 
 
Radny Romuald Pawlik powiedział, że wnioski z posiedzeń Komisji 
Budżetowej przedstawi na Sesji absolutoryjnej. 
 
Radny Leszek Maźwa – zaprosił wszystkich do udziału w kolejnym mitingu w 
chodzie sportowym na ścieżce rowerowej, który odbędzie się w dniu 24 maja br. 
o godz. 17.oo Zbiórka przy szkole w Pięczkowie.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – podziękowała OPS, Bibliotece i GOK 
za owocna współpracę w 2012 roku. Poinformowała również, ze w dniu 18 maja 
br. o godz. 11.oo przy przeprawie promowej do Dębna odbędzie się uroczysta 
msza święta w intencji utopionych tam 110 lat temu dzieci. Zaprosiła także w 
dniu 9 czerwca br. na tradycyjny trajd rowerowy organizowany przez sołectwo 
Pięczkowo. 
 
Radny Stanisław Janasik – zaprosił wszystkich na dzień Dziecka w Miaskowie 
w dniu 25 maja br. Początek imprezy godz. 16.oo 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – zaprosił w dniu 31 maja br. do 
Sulęcinka na organizowany tam Dzień Dziecka. Początek imprezy godz. 15.oo 
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Radni Psyk i Grewling poinformowali członków swoich Komisji o planowanych 
posiedzeniach Komisji. 
 
Radny Paweł Wrembel – poinformował o tym, ze został wybrany Prezesem Osp 
Krzykosy oraz o tym, że OSP Krzykosy przyjęło uchwałę, ze będzie starać się o 
kupno nowego samochodu strażackiego. 
 
Przewodniczący rady Gminy powiedział, że nie tylko OSP Krzykosy podjęło 
taka uchwałę. OSP Pięczkowo też zamierza ubiegać się o nowy samochód 
strażacki.  
 
Radny Michał Grochowski – prosił wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 
Powiatowych o poprawienie odwodnienia na ul. Głównej w Sulęcinku. 
Niedługo będzie kończyć się gwarancja na tej drodze, a odwodnienie nie działa 
prawidłowo.  
 
Radny Florian Frąckowiak – w Pieczkowie i w Witowie tez psuje się droga 
powiatowa. Zapytał co dalej będzie z mostem na Warcie.  
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – w projekcie remontu kanału 
Borowskiego nie ma mostku przy moscie kolejowym w Sulęcinku, Zgłosić tą 
sprawę. Ten mostek jest potrzebny.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – prosiła, aby została w racjonalny 
sposób rozwiązana sprawa wpłat za śmieci po 1 lipca 2013 roku. Rozwiązać 
problem tak, aby mieszkańcy mieli jak najmniej problemów.  
 
Pan Wójt – będziemy monitować o naprawę dróg powiatowych. Występimy też 
do WZIR o ujęcie w projekcie wnioskowanego mostku na kanale. Będziemy 
starać się rozwiązać problem wpłat za śmieci. Może wydrukujemy specjalne 
blankiety. W sprawie mostu na rzece Warcie mam informację, że niedługo 
zostanie uruchomiony ruch jedna nitka jezdni. Byliśmy na odbiorze prac na 
wale. W tym roku jeszcze prace na wale będą kontynuowane. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – na pewno zwrócę się o wykładnie prawną 
czy Radny Może być Prezesem OSP. Dotychczas była taka interpretacje, że nie 
może.  
 
Radny Paweł Wrembel – ja wiem, ze Radny może być Prezesem OSP. Będą 
walczył o mandat radnego i jeżeli zaistnieje taka konieczność to spotkamy się w 
sądzie.  
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Radny Florian Frąckowiak – uważam, że w tej sprawie powinni wypowiedzieć 
się prawnicy. 
 
Pan Wójt – Spółki rozpoczęły pracę na rowie w Pięczkowie. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy Pan Wiesław Zając zamknął XXIX 
Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                         Rady Gminy  
 
                                                                              Wiesław Zając 
 


