
P R O T O K Ó Ł Nr IV/2011 
z IV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 21 stycznia 2011 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 Litke – 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 
 
Do pkt. 1 i 2. 
 
Otwarcia IV 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 12 radnych, co 
stanowi 80% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku IV Sesji 
Rady Gminy.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych). 
 
Porządek  IV 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 od ostatniej Sesji  
    Rady Gminy 
5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści 
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. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad 
sołeckich na nową kadencję. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości. 
9.Wolne Głosy i wnioski. 
10. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
 
Protokół z ostatniej tj. III Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Radny Michał Grochowski stwierdził, że rezerwa budżetowa została zwiększona 
o 100 tys. zł, a nie jak zapisano w protokole o 160 tys. zł. 
 
Nie było inny uwag do protokółu i został on zatwierdzony jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
 
Informację ze swych działań od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił Radzie 
Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy 
(informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu) 
 
Do pkt. 5. 
Informację o swej pracy miedzy Sesjami Rady przedstawił Radzie Pan Andrzej 
Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
Pan Wójt poinformował zebranych o działaniach w związku z powodzią na 
terenie gminy. Podziękował wszystkim za zaangażowanie w akcje powodziową. 
Na zebraniu wiejskim w Sulęcinku z pełnienia funkcji sołtysa zrezygnowała 
Pani Sołtys Joanna Grzelka.  Pan Wójt poinformował, ze na terenie gminy jest 
45 nowych lamp oświetlenia ulicznego. Na razie jeszcze wszystkie nie świecą. 
Mamy przyjęte do realizacji zadania w ramach odnowy wsi. Odbył się przetarg 
na dostawę opału. Wygrała firma pana Wesołka. Dzisiaj odbyliśmy również 
spotkanie z sołtysami, strażakami i Policją w sprawie działań w związku z 
powodzią. Prezesi OSP i sołtysi mają w swoich wsiach ustalić plan pełnienia 
dyżurów na wałach. Na razie ze strony rzeki Warty nie ma zagro9żenia. Powódź 
spowodowała Moskawa i kanały. Mamy nieprzejezdnych kilka dróg w gminie. 
W kilku miejscach w Murzynowie Leśnym i Sulęcinku pompujemy wodę. 
Apelowaliśmy do sąsiednich gmin, aby zatrzymały wodę na łąkach, ale nie  
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wiemy czy to polepszy sytuację w naszej gminie. Odbyliśmy spotkanie ze 
Starosta i Wójtem z Zaniemyśla, bo Gmina Zaniemyśl spiętrza Wodę w 
Czarnotka, która nas zalewa. Apeluję do wszystkich o wsparcie i zaangażowanie 
w akcje powodziową.  
 
Radny Dariusz Psyk – czy można wodę zatrzymać w Miłosławiu w stawach 
rybnych. 
 
Pan Wójt – te stawy są już pełne.  
 
Nie zgłoszono innych pytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści 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. 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ekologii i 
Rolnictwa stwierdził, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji 
w dniu 14 stycznia br.  
Komisja stwierdziła, że jeżeli to jest możliwe Gmina Krzykosy nie będzie 
finansowo uczestniczyła w budowie wysypiska. 
 
Pan Wójt – podjęcie tej uchwały umożliwi Gminie Jarocin występowanie o 
środki zewnętrzne w imieniu Porozumienia Międzygminnego. Jeżeli będzie taka 
potrzeba to szef ZGO z Jarocina na naszą Sesję przyjedzie.  
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zmiany w treści 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  
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przeładunkowymi została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych). 
 
Do pkt. 7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia terminu 
wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
 
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 IV/21/2011 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pismo od rolników z 
Pięczkowa w sprawie zalanych pól. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pieczkowo – we wsi było już w tej sprawie 
zebranie. Była na tym zebraniu wielka kłótnia i nie doszło do żadnych 
uzgodnień. W mapie w tym miejscu rowu nie ma i właściciel nie chce zgodzić 
się na jego wykopanie.  
 
Pan Wójt – w tym miejscu było zaniżenie. Na żadnej mapie tam rowu nie ma i 
nie możemy dać nakazu, aby rolnik rów odtworzył. Osobiście uważam, że 
powinny być udrożnione rowy po lewej stronie drogi. W tej chwili występuje 
tam konflikt interesów i na pewno nie będzie łatwo dogadać się.  
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Pani Czesława Zięta – Pan Muślewski zgodził się na odprowadzenie wody ale 
rurami to na koszt rolników, a nie tylko jego. 
 
Radny Stanisław Litke – w chwili obecnej ten rów nic nie da. Rolnicy, którzy 
podpisali to pismo rowy pozawalali.  
 
Radny Florian Frąckowiak – tam cały czas były łąki, a nie pola i były zalewane. 
Teraz ponoszą rolnicy konsekwencje przekształcenia tych łąk. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że udzieli odpowiedzi 
wnioskującym, iż sprawą będziemy zajmować się po ustąpieniu wody z pól. 
 
Radny Florian Frąckowiak – wnioskował, aby z Pieczkowa do trasy 11 
wymalować na bokach drogi pasy.  
 
Rady Dariusz Psyk – uważam, ze pas powinien być wymalowany na środku tej 
drogi. 
 
Radny Dariusz Wrembel – zapytał czy nie możemy zawnioskować do 
odpowiednich służb, aby ustawić znaki zakazu poruszania się po naszych 
drogach ciężkich samo chodów. Mam na myśli obecny czas podtopień. Drogi 
bardzo psuja się. 
Co będzie robione w ramach odnowy wsi.  
 
Radny Florian Frąckowiak – rozmiękła wykopana ziemia na ul Krętej. Mówił na 
temat budowy „Orlików”.  
 
Pan Wójt – nie można namalować linii ani na środku drogi ani na bokach do 
Pięczkowa, bo za wąska jest jezdnia. Musi mieć co najmniej 6 metrów a ta 
droga ma 5.5 m szerokości. Nie wiem co robić, aby ciężkie samochody nie 
jeździły po zagrożonych przez wodę drogach. Może zrobimy objazdy. Kierowcy 
wiedzą gdzie są drogi i jeżdżą. Po wypadku musi być jak najszybsze 
przekserowanie ruchu. Na ważnych drogach nie możemy stawiać zakazów, bo 
to również utrudnia życie mieszkańcom. Problemy z drogami wyjdą największe 
po powodzi. Mamy już zamknięte niektóre drogi. Mamy przyjęte do realizacji 
dwa wnioski w ramach odnowy wsi. Na wszystkie potrzebne prace w ramach 
tych wniosków będą przetargi. W najbliższych dniach będziemy podpisywać 
umowy. Boisko w ramach „Orlika” moglibyśmy zrobić, ale cały czas 
zastanawiam się co potem. Kto będzie zajmował się tym obiektem i jakie to 
będą koszty. Proszę o zastanowienie się jakie zadania moglibyśmy robić w 
ramach odnowy wsi, bo będzie nowy nabór. Moim zdaniem warto zastanowić 
się nad budową centrum sportowo – kulturalnego w Krzykosach.  
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Pan Krzysztof Zimowski – sołtys z Sulęcina – wnioskował o ustawienie znaku 
zakazu ruchu na końcu ul. Lipowej. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął IV Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                        Rady Gminy 
 
                                                                               Wiesław Zając 

 
 


