
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012 
z XVIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 22 czerwca 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  
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XVIII 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 XVIII 
Sesji Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych).  
 
Porządek XVIII 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 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
    oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy  
    nieruchomości. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie Sesji. 
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Do pkt. 3.  
Protokół z poprzedniej tj. XVII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
Protokół z XVII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o swych 
działaniach między Sesjami Rady Gminy 
(informacja 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: 
Uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Pięczkowie. W dniu 
18 maja br. odbyło się zebranie ZGm. ZOSP w Krzykosach gdzie dokonano 
podsumowania obchodów Dnia Strażaka oraz zajmowano się przygotowaniem 
zawodów sportowo pożarniczych w Krzykosach. W dniu 26 maja br. 
uczestniczyłem w imprezie z okazji Dnia Dziecka w Miąskowie.  W dniu 28 
maja br. uczestniczyłem w uroczystym pożegnaniu Pana Mariana Przewoźniaka 
– Komendanta Powiatowego PSP. Pan Marian przeszedł na emeryturę. 
W dniu 3 czerwca br. w Krzykosach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – 
Pożarnicze. Pan Wójt podał wyniki współzawodnictwa.  
W dniu 4 czerwca br. w Garbach uczestniczyłem w odchodach Dnia Działacza 
Kultury. Była to impreza powiatowa. W dniu 6 czerwca br. odbył się przetarg na 
budowę drogi asfaltowej w Bronisławiu. Było 8 ofert. W poniedziałek zostanie 
podpisana umowa. Komisja wybrała firmę Drobud z Jarocina. Koszt budowy tej 
drogi to około 165 tys. zł. Pan Pinecki zobowiązał się, że dostarczy na tą drogę 
250 ton grubego tłucznia. W dniu 5 czerwca 2012 roku odbył się Miting w 
chodzie sportowym na ścieżce rowerowej z Witowa do Pięczkowa. W dniu 13 
czerwca uczestniczyłem w spotkaniu Porozumienia Śmieciowego w Jarocinie. 
10 Gmin wyraziło zgodę na to, żeby Jarocin prowadził wszystkie sprawy 
związane z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Reszta 
nie wyraziła na to zgody. My również nie wyraziliśmy zgody. Nadal 
przyjmowane są wnioski na wymianę pokryć eternitowych. 19 czerwca 
wysłaliśmy do Wojewody wniosek o uznanie klęski żywiołowej (gradobicie). 
Można składać wnioski w tej sprawie.  
W dniu 15 czerwca pojechaliśmy do Wierzbinka koło Konina, aby obejrzeć tam 
oczyszczalnie ścieków. Do dzisiaj przyjmowane są oferty na dokumentację na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków. Proponujemy aby cała Rada odwiedziła  
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obiekt w Wierzbinku, bo bardzo nam się tam podobały zastosowane 
rozwiązania.  
W dniu 13 czerwca br. spotkaliśmy się z mieszkańcami ul. Strażackiej w 
Krzykosach w sprawie remontu tej ulicy. Postaramy się coś na bieżąco zrobić, 
aby poprawić stan tej drogi. Na pewno będzie żużel i destrukt. Pani Rubach chce 
kupić grunt w Garbach i Rada Sołecka pozytywnie wypowiedziała się w tym 
temacie. 
W dniu 17 czerwca br. Sołectwo Pięczkowo zorganizowało imprezę „Wieś się 
bawi”. Zainteresowanie było dosyć duże. Dziękuję za zorganizowanie tej 
imprezy. W dniu 17 czerwca br. odbyło się również zakończenie Piłkarskiej 
Ligii Gminnej.  Pan Wójt podał wyniki rozgrywek. 
Utwardzana jest ul. Zacisze w Solcu. W Młodzikowie odbyło się spotkanie 
Lidera. Nie mogłem w nim uczestniczyć.  
 
Nikt z Radnych nie miał pytań do Pana Wójta. 
 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych. 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Paweł Wrembel – na chodnik w Krzykosach miało być 15 tys. zł, a 
okazuje się, że będzie 10 tys. zł.  
 
Pan Wójt – wyjaśnił dokładnie jakie środki będą przeznaczone na chodnik i 
ogrodzenie placu zabaw w Krzykosach.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – w Pięczkowie miał być chodnik, a okazuje 
się, ze środki przeznaczone są na dokumentacje utwardzenia ul. Słonecznej. 
Przy projekcie budżetu będzie sporo wniosków o dokumentację na utwardzenie 
dróg we wsiach. Po co dokumentacja, jeżeli na ul. Słoneczna na pewno nie 
otrzymamy żadnych środków pozabudżetowych.  
 
Pan Wójt – przy przedszkolu powstanie ogólnodostępny plac zabaw. Chcemy 
aby dojście do tego placu było chodnikiem. Aby ten chodnik wybudować musi 
być dokumentacja.  
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Nie było innych uwag do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Pani Jadwiga Kulka 
– Skarbnik Gminy 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Paweł Wrembel – czy w tych zmianach jest ujęta budowa obiektu 
sportowego w Krzykosach. 
 
Wyjaśnienia udzieliła Radnemu Pani Skarbnik  
 
Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej została przyjęta przy 13 głosach za 
przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych)  
 
Do pkt. 8. 
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 XVIII/131/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej 
 
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Radzie Pan Wójt 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nabycia na rzecz 
gminy nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie pismo mieszkańców ul. 
Strażackiej w Krzykosach w sprawie utwardzenia drogi. Jak wspominał Pan 
Wójt spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami tej ulicy odbyło się i ustalenia 
zostały poczynione.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Radny Dariusz Psyk złożył Radzie 
informację z odbytych posiedzeń Komisji Rozwoju. Komisja zajmowała się 
między innymi sprawą uprawy roślin modyfikowanych genetycznie. W tym 
temacie uzgodniono, że nie będziemy jako pierwsi zajmować stanowiska. 
Poczekamy jak zareaguje na ten problem powiat. Zajmowaliśmy się także 
sprawą nowej ustawy o gospodarce śmieciami. Komisja skłania się do tego, aby 
opłaty były pobierane od zamieszkałych na terenie gminy osób. Wstępna 
kalkulacja to około 6 zł od osoby, ale Pan Wójt mówi, że wyliczenia odgórne są 
od 15 – 25 zł od osoby na miesiąc. Byłem także na oczyszczalni ścieków w 
Wierzbinku i bardzo mi się podobała.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – czy oprócz podatku tzw. śmieciowego 
trzeba będzie płacić także za kosz. 
 
Pan Wójt – będzie tylko podatek  
 
Radny Teofil Grewling przedstawił Radzie protokół z kontroli Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Radny Florian Frąckowiak – przewodniczący Komisji Oświaty poinformował 
Radę o posiedzeniu Komisji, które odbyło się 20 czerwca w szkole w Sulęcinku 
i dotyczyło rozbudowy szkoły. Komisja ustaliła, że w tej sprawie będzie jeszcze 
jedno posiedzenie, bo chcemy znać więcej szczegółów.  
 
Radny Paweł Wrembel – została znaleziona przez mieszkańca Krzykos kamera, 
którą skradziono z Urzędu Gminy. Uważam, że należy się mieszkańcowi 
nagroda za to, że oddal kamerę.  
Jakie roboty ziemne prowadzone są przy ul. Szkolnej w Krzykosach.  
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Radny Leszek Maźwa – poinformował zebranych o sukcesach uczniów z 
Zespołu Szkół w Pięczkowie w biegach przełajowych. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – Na ul. Słonecznej będzie tylko 
chodnik do placu zabaw, ale projekt musi być. Projekt przyda się przy składaniu 
wniosków o środki.  
 
Radny Romuald Pawlik – nie wolno parkować na placu za Urzędem Gminy. 
Dlaczego tak jest. Zrobio0no tam plac manewrowy dla autobusów. Radni chyba 
nie wiedzieli, że środki pójdą na takie cel. Autobus może manewrować w innym 
miejscu, a za urzędem należy udostępnić miejsce do parkowania.  
 
Radna Urszula Chojnacka – wnioskuję o naprawę ul. Szkolnej w Sulęcinku. Jest 
w bardzo złym stanie.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – kiedy rozpoczną się jakieś prace 
związane z placami zabaw. Mieszkańcy są chętni do pomocy. Kiedy będą 
robione chodniki. Na zbiegu ulic Kopczynowskiej i Słonecznej  potrzebne jest 
odwodnienie. 
 
Pan Wójt – nie wiem dlaczego mamy dawać nagrodę mieszkańcowi Krzykos. 
Normalne to jest chyba, że jak znalazł to oddał. Kamera została całkowicie 
zniszczona i nie można jej zamontować.  Nie wiem jakie roboty są na ul. 
Szkolnej, ale dowiem się. Mali sportowcy bardzo ładnie promują naszą gminę i 
między innymi dlatego są nagrody sportowe. Plac za Urzędem Gminy będzie 
ogólnodostępny. Powiat nie chciał zgodzić się aby autobusy miały tam plac 
manewrowy. Będziemy ten temat analizować tak samo jak naprawę ul. Szkolnej 
w Sulęcinku. W tym roku place zabaw maja być robione, ale nadal nie wiemy 
czy otrzymamy na te inwestycje dofinansowanie ze środków z odnowy wsi i 
dlatego czekamy jeszcze. Rozpoczniemy budowę chodników po dzisiejszej 
Sesji, bo zmiany w budżecie pozwolą na uruchomienie dodatkowych środków. 
Zajmiemy się także sprawą odwodnienia na ul. Kopczynowskiej i Słonecznej.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – odbył się w Pięczkowie rajd 
rowerowy. Uczestniczyło około 100 osób. Dziękujemy Panu Wójtowi za pomoc 
w organizacji tej imprezy.  
 
Pan Leszek Marciniak – zająć się budynkami po Panu Plisie, pani Walińskiej i 
Panu Mikołajczaku, bo rujnują się i stwarzają niebezpieczeństwo.   
 
Rady Dariusz Psyk – zapytał czy cała Rada pojedzie zobaczyć oczyszczalnie 
ścieków w Wierzbinku. 
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Pan Przewodniczący Rady Gminy – na pewno taki wyjazd zorganizujemy. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Do pkt. 11. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XVIII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
 
 
Protokółowała:                                                 Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                  Rady Gminy 
 
                                                                         Wiesław Zając 
 
 


