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

22 marca 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 Jolanta Litka – Główny Ksiegowy 
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 Przemysław Dymarski – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie 
Wlkp. 
Pan Jarosław Kuderczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Środzie Wlkp. 
Pan Piotr Pawlak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Nowym Mieście n/W 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XVI 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 XVI Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
Porządek XVI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy za 2015 rok 
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 
Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie 
gminy Krzykosy w 2015 roku. 
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami 
Rady Gminy. 
7. Informacja Wójta o działaniach  od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
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9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Krzykosy 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
11. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek 
gmina Krzykosy 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ufundowania sztandaru dla 
Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Krzykosy". 
14. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Głos zabrał Pan Przemysław Dymarski – Z-ca Komendanta Powiatowego 
Policji w Środzie Wlkp. który przedstawił Radzie sprawozdanie o ostanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2015 roku 
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radna Anna Wojtkowiak – prosiła Komendanta, aby policjanci nie karali ani nie 
upominali jeżdżących chodnikami w Witowie i Pięczkowie rowerzystów, gdyż 
w tych miejscowościach jest duży ruch i rowerzyści  jadący chodnikiem są 
bezpieczniejsi. Może postawić znaki, że można tam jeździć rowerem. 
 
Pan Komendant Policji – znaki można postawić tylko wtedy gdy będzie to 
odpowiednio szeroki chodnik i będzie wydzielone miejsce do jazdy rowerem.   
 
Ni było innych zapytań do Pana Komendanta Policji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie gminy Krzykosy w 2015 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
Krzykosy w 2015 roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 4. 
Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na 
terenie gminy Krzykosy w 2015 roku przedstawił Radzie Pan Jarosław 
Kuderczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 
Wlkp.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Michał Grochowski – zapytał czy muszą być corocznie przeglądy 
kominiarskie budynków mieszkalnych. 
 
Pan Komendant Kuderczak odpowiedział, że przeglądy kominiarskie powinny 
być dla bezpieczeństwa.  
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec - zapytał czy znani są sprawcy podpaleń 
stogów ze słomą.  
 
Pan Komendant PSP – strażacy nie wiedzą kto to robi. 
 
Pan Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że są pewne poszlaki i ma 
nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona. 
 

Do pkt. 5. 
Protokół z ostatnie tj. XV Sesji Rady Gminy na wniosek Radnych został 
przyjęty jednogłośnie bez odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 6.  
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) 
 
Do pkt. 7. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział między innymi: 
w dniu 28 lutego odbył się bieg przełajowy Pięczkowskie oriento. W dniu 3 
marca br. uczestniczyliśmy z Przewodniczącym Rady w Gali rozdania nagród 
Sulisław w Środzie Wlkp. W dniu 6 marca uczestniczyłem w zebraniu OSP 
Pięczkowo. W dniu 9 marca odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Spółki Wodnej. Nowym Prezesem został Pan Paweł Grześkowiak. 16 
marca odwiedziliśmy z upominkiem Panię Józefę Grala w Witowa, która  
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odchodziła swoje 90 urodziny, a w dniu 17 marca byliśmy z OPS u Pani 
Gertrudy Stachowiak z okazji 97 urodzin. 
W dniu 15 marca zostały ogłoszone przetargi na dwie drogi ze środków na drogi 
dojazdowe do grunt ów rolnych. Solec i Garby będą ogłoszone później. W dniu 
20 marca odbyło się ostatnie zebranie w OSP Krzykosy. Poziom zebrań był 
bardzo różny.  W dniu 20 marca br. w Garbach odbył się kolejny Festiwal 
„Wesołe Nutki”. Poziom imprezy jak zawsze bardzo wysoki. W dniu 21 marca 
odwiedziliśmy z OPS Pana Piotra Stachowiaka z Młodzikówka z okazji 90 
urodzin. 7 marca br. ogłosiliśmy konkurs na stanowisko pracy ds. świadczeń 
wychowawczych. Wpłynęło 13 ofert w tym 9 poprawnych. W dniu 6 kwietnia 
będzie dalszy etap rekrutacji. Pan Wójt złożył wszystkim zebranym życzenia 
świąteczne. 
 
W uzupełnieniu wypowiedzi Pana Wójta Pan Dyrektor GOK powiedział, że w 
dniu 9 marca rozpoczęła się realizacja projektu Dom Kultury +. 
 
Nie było pytań do informacji Pana Wójta. 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 
 
Wyjaśnień do projekty uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 
 
Nikt z Radnych n ie m iał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek gmina Krzykosy  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek gmina Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w 
Środzie Wielkopolskiej 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia woli 
ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie 
Wielkopolskiej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych). 
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Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy" 
 
Radny Dariusz Psyk stwierdził, że inna będzie aglomeracja Sulęcinek niż ta 
którą dzisiaj uchwaliliśmy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – aglomeracja Sulęcinek będzie inna ale 
dopiero po Sesji Sejmiku. Na dzień dzisiejszy jest taka jak w uchwale. 
 
Rady Teofil Grewling – na stronie 16 planu są ograniczenia 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – takie zapisy wynikają z planu 
wojewódzkiego, ale czy będzie możliwa ich realizacja nie wiadomo.  
 
Nie było innych uwag ani zapytań. 
 
Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy" została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 14. Składanie interpelacji i wniosków radnych 
Nikt nie złożył interpelacji ani wniosku. 
Do pkt. 15. Wolne głosy i wnioski. 
Informację z odbytych posiedzeń Komisji złożyli:  
Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Rolnistwa i Ekologii 
 
Radny Paweł Maciejewski – niepokój mój budzi ogłoszony przetarg na 
wykonanie ulicy Okrężnej w Krzykosach. W projekcie jest odwodnienie, a w 
przetargu nie ma. Nie wiadomo też czy droga będzie z kostki czy asfaltowa. 
Koszt jest o 30% niższy niż w dokumentacji. 
 
Radna Anna Wojtkowiak – jest już oświetlenie koło Pana Rybki, ale nadal nie 
wiemy czy będzie tam droga.  
 
Radny Dariusz Psyk zapytał kiedy będzie dokumentacja na kanalizację. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – potrzebny jest chodnik na ul Głównej od 
Państwa Muszyńskich. Zgłosić tą potrzebę do powiatu. Prosił także aby 
pracownicy interwencyjni czyścieli studzienki na drogach. 
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Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec -  zapytał czy nic nie zmieniło się w 
sprawie asfaltu w Solcu. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – wnioskowała o 
wybudowanie toalet przy boiskach w Krzykosach. 
 
Pan Wójt – sprawdzimy dokumentację na Okrężną w Krzykosach jeżeli jest tam 
odwodnienie to będzie zrobione. Droga koło Państwa Rybków jest w trakcie 
załatwiania, ale my mamy trudności w kontakcie w właścicielem.  jeszcze nie 
ma dokumentacji na kanalizację. Powiemy powiatowi, aby przy projekcie 
remontu drogi w Sulęcinku powstał chodnik na ul. Głównej.  Trudno będzie z 
czyszczeniem studzienek, bo od jutra nie mamy już interwencyjnych. Mamy 
problemy z zatrudnieniem, bo PUP może dać pieniądze na nowych 
pracowników, a nie na tych którzy już byli zatrudnieni na pracach 
interwencyjnych. proszę składać wnioski na utylizację azbestu do powiatu, ale 
nas też poinformować. Od połowy kwietnia czynna będzie na rozruchu 
oczyszczalnia ścieków. Jutro przyjadą przedstawiciele INEA i uzgodnimy 
terminy zebrań w sprawie sieci szerokopasmowej. Wybudowanie toalet na 
boisku to nie jest latwy problem do rozwiązania. Kto ma o takie toalety dbać, 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pieczkowo – mieszkańcy Pięczkowa na pewno nie 
będą chcieli wozić nieczystości do oczyszczalni w Sulęcinku, gdyż jest to 
bardzo daleko. Do Orzechowa jest o wiele bliżej.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o szybkie wykonanie 
dokumentacji na utwardzenie ul. Brodowskiej w Murzynowie Leśnym, abyśmy 
mogli rozmawiać ze środą na temat wspólnej inwestycji.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy poinformował, że posiedzenie 
Komisji  odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 roku i pojedziemy na 
oczyszczalnie ścieków w Sulęcinku. 
Do pkt. 16. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XVI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 
                                                                                     
                                                                                     Wiesław Zając  
 



 


