
P R O T O K Ó Ł NR XV/2016 
z XV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

25 lutego 2016 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 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu przedstawicieli firmy   
Europrojekty Consulting. Firma ta jest wykonawcą planu gospodarki  
niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w tym planie oprócz  
termomodernizacji znalazły się jeszcze inne cele takie jak: kanalizacja,  
oczyszczalnia, oświetlenia itp. 
 
Postanowiono, aby punkt dzisiejszej sesji dot. przyjęcia planu gospodarki  
niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy wykreślić z porządku Sesji, a uchwałę w  
tej sprawie podjąć na następnej Sesji 
 
Pan Piotr Ostrowski – Prezes Zarządu Firmy Europrojekty Consulting  
zobowiązał się, że poprawiony program zostanie dostarczony Radnym 
 
Przewodniczący Rady prosił Radnych o zgłaszanie uwag do tego planu do  
końca tygodnia do Pana Michała Jankowiaka lub do Biura Rady 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XV 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  93,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XV Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby z porządku Sesji wykreślić 
pkt. 9 o treści Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki  
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niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy". Kolejne punkty porządku Sesji miałyby 
kolejne numery  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku Sesji 
Porządek XV Sesji został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek XV 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. Podjecie uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkolnym, wartości punktowej kryteriów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy 
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 2016-2025 
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 
11. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji. 
 

Do pkt. 3. 
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji, która 
przedstawiła Radzie protokół z ostatnie tj. XIV Sesji Rady Gminy. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu 
 
Protokół z ostatniej tj. XIV Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Głos zabrał Pan Wiesław Zając Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił 
Radzie informację o swojej pracy od ostatniej Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
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Do pkt. 5. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział między innymi: 
W dniu 6 stycznia 2016 roku uczestniczyłem w uroczystości 150-lecia istnienia 
Banku Spółdzielczego w Środzie Wlkp. W dniu 7 stycznia 2016 uczestniczyłem 
w zebraniu Zarządu Gminnego Z OSP w Krzykosach. Sprawozdanie ze swych 
działań złożył Komendant Gminny OSP oraz Skarbnik. Ustalono terminy zebrań 
sprawozdawczo – wyborczych w OSP. W dniu 8 stycznia 2016 roku odbyła się 
w Garbach Gala „Zasłużony dla Gminy Krzykosy”. W dniu 8 stycznia br. 
odwiedziłem z OPS Panią Helenę Strugała z okazji 90 – lecia urodzin. 
Odpowiedzieliśmy ZGO w Jarocinie, że nie jesteśmy zainteresowani 
wykupieniem akcji Przedsiębiorstwa. W dniu 14 stycznia br. uczestniczyłem w 
spotkaniu opłatkowym Policji. na tym spotkaniu Policja otrzymała nowe 
samochody. 15 stycznia została uruchomiona część oświetlenia ulicznego. W 
dniu 17 stycznia uczestniczyłem w śpiewaniu koled w Pięczkowie. W dniu 35 
stycznia odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, na którym nastąpiła 
zmiana na stanowisku Przewodniczącego zespołu. Przewodniczącym będzie 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak. W dniu 28 stycznia byłem z OPS u 
Pani Walkiewicz Heleny z Sulęcina z okazji 97 rocznicy urodzin. W dniu 2 
lutego odbył się przetarg na dostawę żużla. Wygrała firma Pana Kukulskiego. W 
dniu 5 lutego odbyło się spotkanie noworoczne o Burmistrza Środy Wlkp. W 
dniu 14 lutego odbył się Turniej wiedzy pożarniczej, Na terenie gminy zostały 
rozdane ankiety w sprawie gospodarki niskoemisyjnej. Wróciło do nas 300 
wypełnionych ankiet. Do wczoraj złożonych zostało 1578 deklaracji 
śmieciowych. Z tego 1442 gospodarstwa domowe zadeklarowały segregację 
śmieci, a 136 nie. Z tych 1442 gospodarstw 112 jest jednoosobowych, 246 
dwuosobowych, a 1084 trzyosobowe i większe, a z tych 136 które nie segregują 
12 to gospodarstwa jednoosobowe, 27 dwuosobowe, a 97 trzyosobowe i 
większe. Z tego powinniśmy mieć wpływy 34.057 zł miesięcznie. Panu Zysowi 
płacimy miesięcznie 30.350 zł. Pan Zys odpowiedział nam, że nie będą 
odbierane śmieci ze starych pojemników metalowych. W dniu 9 marca br. 
odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Spółek Wodnych. Serdecznie 
rolników zapraszam. W miesiącu marcu odbędzie się przetarg na realizację 
zadania budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  W przyszłym tygodniu 
ma być spotkanie z projektantem w sprawie chodnika w Solcu.  Firma INEA 
zrobi przyłącza do Internetu szerokopasmowego w Witowie jeżeli 70% wyrazi 
zgodę, że będą korzystać z usług tej firmy. Biblioteka złożyła wniosek o środki 
na przebudowę lokalu w Pięczkowie. W listopadzie ubiegłego roku GOK złożył 
wniosek o środki do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie . Otrzymamy 
dofinansowanie w wysokości 7.900,00 zł w pierwszym etapie, a potem 22.000 
zł. W dniu 9 marca br. GOK organizuje w Garbach o godz. 17.oo pierwsze  
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spotkanie w tej sprawie. W m-cu styczniu nauczyciele otrzymali dodatki 
uzupełniające. 
 
Nie zgłoszono zapytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
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 XV/86/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie  programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas 
pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartości 
punktowej kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych 
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartości punktowej 
kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
 
Rada jednogłośnie (głosowało 14 radnych) odrzuciła zgłoszone przez 
mieszkańców uwagi do planu  
 
Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały 



-5- 
Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie: 
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy 
na lata 2016-2025 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie: uchwalenia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 
2016-2025 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie: uchwalenia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 
2016-2025 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie sprawozdanie z pracy 
Komisji Rewizyjnej w 2015 roku oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 
rok 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Nikt nie miał zapytań. Nie złożono również interpelacji. 
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Do pkt. 12.  Wolne głosy i wnioski. 
 
Informację z pracy Komisji Rady w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy 
złożyli w kolejności: 
Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu… 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa… 
Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
Radny Paweł Maciejewski – Pan Dyrektor GOK mówi, ze wszystkim płaci, a 
Pani Skarbnik mówi, że tak nie jest. Moim zdaniem Pan Wójt, Pani Skarbnik, 
Pan Dyrektor GOK są niewiarygodni w swoich wypowiedziach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podał Radnym terminy posiedzeń Komisji oraz 
Sesji w m-cu marcu br. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przypomniał Radnym, że jest nowy termin 
składania wniosków o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzykosy”.  
 
Pan Aleksander Gabała – sołtys Miąskowo – zapytał czy jest taka możliwość, 
aby duża równiarka pracowała na drogach chociaż raz w roku. Naszą równiarką 
nie zrobi się dobrze profilu drogi. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – gdzie można dokonać zamówienia na 
kosze. 
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – kiedy zostaną wycięte krzewy przy 
drodze powiatowej do Mądrych. Czy będą zbierane pobocza dróg. Kiedy będzie 
żużel na drogę z Garb do Murzynowa Leśnego. Należy obciąć też krzewy przy 
posesji Państwa Ratajczaków.  
 
Pan Jerzy Głowala – Sołtys Sulęcinek – uważam, że powinna być lepsza 
współpraca miedzy sołtysami, a pracownikami. Przeznaczyliśmy pieniądze w 
funduszu sołeckim na świetlicę, a Pani Skarbnik robi mi problemy, bo nie ma 
rozbicia na materiały i usługi.  
 
Pani Krystyna Lis – sołtys Sulęcin – kiedy będzie naprawiony zakręt na drodze 
do Młodzikowa. Niebezpieczeństwo stwarzają gałęzie topoli przy drodze do 
Młodzikowa.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – przecieka dach na  świetlicy w Wiośnie. 
Konieczne jest malowanie świetlicy. Potrzebna jest również duża równiarka na  
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drogi w całym sołectwie, a nie tylko na ul. Miłosławską. Należy obciąć gałęzie 
przy drodze do świetlicy. 
 
Radny Karol Tomaszewski – załamała się belka nośna dachu w świetlicy w 
Miąskowie. Konieczny jest remont tego dachu.  
 
Pan Wójt – krzaki będą wycinane prz wszystkich drogach. Będą też zbierane 
pobocza. Będzie profilowanie dróg dużą równiarką, ale nie wszystkich, bo nas 
na to nie stać. Drogi sa robione w ograniczonym zakresie, bo mamy mało 
pieniędzy, a obecnie aura tez temu nie sprzyja.  Kosze można zamawiać nawet u 
nas.  
 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy – wyjaśniła sprawę funduszy sołeckich.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk – sołtys Krzykosy – również mam problemy z 
funduszem sołeckim. Energetyka źle naprawia lampy. Są zrobione, a za dwie 
godziny jest ten sam problem. Czy gmina ma jakies grunty do sprzedania.  
 
Radny Paweł Maciejewski – jeżeli mamy urządzenie to wyznaczyć granice dróg 
polnych.  
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – za nisko umieszczona jest lampa uliczna 
przy drodze do Murzynowa Leśnego. 
 
Pan Wójt – jeżeli będzie taka możliwość to lampy będą podwyższone. Zakręt w 
Sulęcinie na pewno będzie, bo Pan Starosta mówi, że w Sulęcinie będzie 
robiony jeszcze kawałek drogi. Może będzie także Zrobiona droga z Sulęcina do 
Borowa i projekt na drogę z Sulęcinka do Murzynowa Leśnego. Nie wiem na 
razie jak rozwiązać problem ogrzewania w świetlicy na Wiośnie. Może ktoś 
podpowie. Przeciek i malowanie będzie zrobione. Nie przyspieszymy remontu 
Miąskowa, bo nie mamy na to pieniędzy. Jeżeli będzie jakieś dofinansowanie to 
świetlica będzie robiona. Granice dróg możemy wyznaczyć. Będzie to robione 
przy okazji prac na drogach dużą równiarką. Wystąpiłem już o wycięcie topoli 
przy drodze do Młodzikowa. W planie zagospodarowania mamy nasze grunty 
pod zabudowę mieszkaniową. Pod działalność gospodarczą też w planie są 
obszary wyznaczone, ale sa to grunty prywatne.  
 
 
Nie zgłoszono innych zapytań i wniosków. 
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Do pkt. 13. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XIV Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 
 
                                                                                    Wiesław Zając  
 


