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

 20 grudnia 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 p.o Skarbnika Gminy 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Teresa Marszałkowska – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXVI 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 15 radnych, co 
stanowi 100 % ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXVI 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
 
Porządek XXXVI 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 zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2013.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany granic Gminy Krzykosy i Gminy 
Środa Wielkopolska 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członka 
ochotniczej straży pożarnej 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 
obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy. 
12.Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji. 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXXV Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie wniesiono uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXXV Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 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 
Pan Wójt powiedział: 
4 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie budowy wału w Murzynowcu 
Leśnym. Zrobiona została kamieniem droga w Garbach. Na ten rok 
zakończyliśmy prace na drodze do Bronisławia. Powiększony został parking 
przy skrzyżowaniu w Krzykosach. W realizacji tego zadania pomógł nam 
właściciel gruntu Pan Kowalewski. Dokonaliśmy odbioru I etapu rozbudowy 
szkoły w Sulęcinku. W dniu 29 listopada uczestniczyłem w zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym WTT Solec. 7 grudnia uczestniczyliśmy w święcie 
Gminy Dominowo. W dniu 9 grudnia uczestniczyłem w zebraniu Zarządu 
Gminnego ZOSP w Krzykosach. Ponadto w m-cu grudniu uczestniczyłem w 
szeregu spotkań opłatkowych i jasełek. W dniu 18 grudnia uczestniczyłem w 
Walnym zebraniu stowarzyszenia Lider. Rozpoczęty został remont drogi do 
Ośrodka Zdrowia w Krzykosach. Odbyły się przetargi na dowożenie dzieci do 
szkół. Dzieci będą dowozić ci sami przewoźnicy. 124 uczniom wypłacono 
stypendia. Trwa remont pomieszczeń na bibliotekę w Sulęcinku. Pan Wójt 
mówił ponadto o opłatach za wywożenie śmieci w 2014 roku. 
 
Nie zgłoszono pytań ani uwag do wypowiedzi Pana Wójta.  
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Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok.  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani Jolanta 
Litka – Skarbnik Gminy  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani Jolanta 
Litka – Skarbnik Gminy  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013   
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani Jolanta 
Litka – Skarbnik Gminy  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXVI/253/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wykazy 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
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Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
granic Gminy Krzykosy i Gminy Środa Wielkopolska  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wystąpienia z 
wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie granic Gminy 
Krzykosy i Gminy Środa Wielkopolska została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych)  
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej. 
 
Obszerne wyjaśnienie swojego wniosku w sprawie zwiększenia ekwiwalentu 
przedstawił Radzie Radny Paweł Wrembel 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy stwie3rdził, że powyższa sprawa była 
dyskutowana na Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP i Zarząd zajął 
stanowisko, że ekwiwalent ma pozostać w starej wysokości.  
 
Radny Stanisław Litke – strażacy z innych jednostek OSP nie pobierają 
ekwiwalentu i nie chcą podwyżek. Moim zdaniem płacenie na akcje skłóca tylko 
strażaków.  
 
Nie było innych pytań ani uwag. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 2 radnych, przeciwnych było 9 radnych, 4 
radnych wstrzymało się od głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Uchwała nie został przyjęta.  
 
Do pkt. 11.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby,  gmina 
Krzykosy. 
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Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXVI/255/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby,  gmina Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że decyzją 
Kapituły Honorowy Tytuł Zasłużony dla Gminy Krzykosy 2013 otrzymał Ks. 
Kanoniki Franciszek Bortnowski. 
 
Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił 
Radzie protokóły z dwóch ostatnich kontroli Komisji. 
 
Radny Romuald Pawlik – wnioskował o przejście dla pieszych w Sulęcinku na 
ul. Klonowej przy markecie Dino. Na kanale Miłosławskim po wichurze oraz 
działaniach bobrów drzewa hamują odpływ wody. Proszę o wnioskowanie do 
zarządzającego kanałem o naprawę tego stanu. 
 
Radny Paweł Wrembel – kiedy będą kolejne oznakowania ulic. Czy ktoś z 
władz gminy uczestniczył w spotkaniu z Wojewoda na temat bezpieczeństwa w 
powiecie średzkim.  
W dniu 29 grudnia o godz. 15.oo w świetlicy w Sulęcinku odbędzie się koncert 
z okazji 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – powiedziała, że mieszkańcy sa bardzo 
zadowoleni z odbioru śmieci.  
 
Radny Florian Frąckowiak – czy gmina czyni jakieś działania aby wymienić 
liczniki do wody, bo stare nie działają dobrze.  
 
Pan Wójt – zwrócimy się z oficjalnym wnioskiem do powiatu w sprawie 
przejścia dla pieszych na ul. Klonowej w Sulęcinku. Kanał Miłosławski był w 
tym roku robiony. Zwrócimy się ponowni e do Nadleśnictwa w tej sprawie. Nikt 
nie był na spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa. Jednakże corocznie zwracamy 
się z oficjalnymi wnioskami o założenie świateł na skrzyżowaniach w 
Krzykosach i Murzynówku. Dziękuję za miły głos w sprawie śmieci. Będziemy 
przystępować do wymiany liczników. W projekcie budę tu na 2014 rok będą 
środki na oznakowanie ulic i w ramach tych środków będziemy dokonywać 
oznaczeń.  
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Radny Stanisław Janasik – po wichurze potrzebnych jest kilka płyt na 
przystanek szkolny w Miąskowie. 
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – potrzebny jest wykonawca, aby 
wykonać chodnik do placu zabaw. Kostkę mamy. Tam powinno być także 
przejście dla pieszych, 
 
Pan Wójt – w Garbach jest droga powiatowa i tam musimy problem zgłosić.   
 
Do pkt. 13.  
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zająć zamknął XXXVI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
 
Protokółowała:                                                         Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                          Rady Gminy 
 
                                                                               Wiesław Zając 
 
 
 


