
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2017 
z XXX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

30 marca 2017 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 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Pan Janusz Janicki – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulęcinie 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXX 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 XXX 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował Radnym autopoprawkę porządku 
Sesji polegającą na wykreśleniu punktu 9 porządku Sesji i zastąpieniu go 
punktem o treści:  Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których Gmina Krzykosy jest organem prowadzącym. 
Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Porządek XXX Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokołu 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 uchwale budżetowej na 2017 rok.  
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7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina 
Krzykosy jest organem prowadzącym. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków. 
11. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji. 
 
 

Do pkt. 3. 
Protokół z ostatniej tj. XXIX Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do przedstawionego protokołu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXIX  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 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 protokołu) 
 
Do pkt. 5. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział:  
W dniu 28.02. odwiedziłem z OPS Panią Adamkiewicz z okazji 90 rocznicy 
urodzin. W dniu 2.03. uczestniczyłem w Środzie Wlkp. w gali wręczenia 
dorocznej nagrody Sulisław.  W dniu 6 marca br. złożyliśmy wnioski na 
dofinansowanie budowy placów zabaw w Pięczkowie i Murzynowie Leśnym. 
Dofinansowanie jest w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W 
dniu 13 marca br. Uczestniczyłem w zebraniu Gminnej Spółki Wodnej. 
Ustalona na tym spotkaniu zadania do realizacji na 2017 rok.  W dniu 20 marca 
wraz z pracownikami OPS odwiedziłem Panią Gertrudę Stachowiak z okazji 95 
rocznicy urodzin. W dniu 27 marca odbył się kolejny Festiwal „Wesołe Nutki”.  
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Brało w nim udział 70 dzieci w całej Wielkopolski. Uruchomiliśmy zajęcia 
plastyczne dla dzieci w Murzynowie Leśnym. W dniu 28 marca uczestniczyłem 
w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP. Podsumowano na nim 
przebieg zebrań w jednostkach OSP oraz ustalono obchody Dnia Strażaka.  
Uczestniczyłem w zebraniach Osp w całej gminie. Przeprowadziliśmy już 
równanie dróg zarówno małą jak i dużą równiarką. Był już wożony na drogi 
żużel i kamień. Prace na drogach będą jeszcze prowadzone. W dniu 14 marca 
odbył się przetarg na budowę drogi w Murzynowie Leśnym. Prace wykona 
firma Begier. W przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa. W dniu 25 
kwietnia uzgodniłem spotkanie z Regionalnym Zarządem Melioracji w sprawie 
zapobiegania suszy. Będą autobusy do Środy kursowały z Orzechowa. Jest firma 
w Jarocinie, która robi projekt przydomowych oczyszczalni za 600,00 zł.  
Wczoraj po raz kolejny dostarczane był. dla najuboższych dary. Zajmuje się tym 
OPS. Stowarzyszenie Najlepiej Razem oraz OSP Krzykosy. Z tej formy pomocy 
skorzystało około 150 rodzin. Od lutego br. OPS prowadzi projekt z którego 
skorzysta 12 rodzin. Będą warsztaty i spotkania z psychologiem.  
 
Nikt z Radnych nie miał pytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta,  udzieliła Radzie Pani Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXX/186/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Michał Jankowiak – 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, który powiedział, ze Radni otrzymali dwa 
projekty uchwały w tej sprawie. W pierwszej wersji projektu uchwały nie było 
zapisu o konieczności publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym. 
Przesłana Radnym przed kilkoma dniami druga wersja projektu taki zapis  
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zawiera, gdyż jak stwierdziła Radca Prawny uchwała w sprawie sieci szkól 
podlega publikacji. 
 
Pan Janusz Janicki – Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulęcinie – 
podziękował samorządowi za mądre działania na rzecz oświaty w gminie. 
Różnica w funkcjonowaniu placówek oświatowych na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat jest olbrzymia. Poziom nauczania naszych szkół jest bardzo 
wysoki. Jesteśmy jedna z najlepszych gmin wiejskich w dziedzinie oświaty w 
województwie. Dobrze został skonstruowany projekt uchwały. Rodzice z 
Sulęcina, będą wnioskować, aby w tej miejscowości funkcjonowała 8 klasowa 
szkoła. Mamy prośbą aby uczniowie z Sulęcina i Murzynowa możliwie 
bezstresowo przeżyli reorganizację oświaty i skorzystali na tym.  
 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały i wyjaśnień 
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych. 
 

Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jest organem 
prowadzącym 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jest organem prowadzącym 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Do pkt. 9. 
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 XXX/189/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 



-5- 
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 nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków 
została przyjęta przy 124 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie 
wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 11. Składanie interpelacji i wniosków radnych 
 
Nie złożono interpelacji ani wniosków. 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili Radzie informację z 
odbytych posiedzeń Komisji: 
Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej z posiedzenia w dniu 1 
marca br. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy z posiedzenia w dniu 7 marca br. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z posiedzeń w dniu 28 lutego br oraz w 
dniu 21 marca br.  
 
Radny Jerzy Dominik – prosił, aby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że należy 
brać faktury za wywożone ścieki, gdyż będzie to podlegać kontroli. 
 
Głos zabrała Pani Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – radna Sejmiku 
Samorządowego woj. Wielkopolskiego, która mówiła o swojej pracy w Sejmiku 
oraz o działaniach Sejmiku. Tegoroczny budżet sejmiku pozwala na rozwój. 
Około 50% budżet przeznaczonych jest na inwestycje. Dużo środków będzie na 
kulturę i zdrowie. Będzie ruszała budowa szpitala dziecięcego.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – prosiła, aby podać ile środków na kulturę 
będzie dla naszej gminy. Mówiła także, aby zmienić zasady punktacji złożonych 
wniosków na dofinansowanie niektórych działań. Małe stowarzyszenia i 
samorządy nie maja szans na uzyskanie pomocy. Punktacja jest także niejasna.  
 
Pani Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – małe środowiska mają dużo punktów. 
Nie należy zrażać się, ale sięgać po środki.  
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Radna Anna Wojtkowiak – prosiła o posprzątanie worków ze śmieciami przy 
drogach.  
 
Pani Krystyna Lis – sołtys Sulęcin – na ul. Kolejowej zapada się chodnik przy 
studzience. Załamana jest także droga. Zwrócić uwagę powiatowi na te 
problemy. 
 
Pan Feliks Szmania – Sołtys Murzynowo Leśne – co dalej ze słupem na placu 
zabaw w Murzynowie Leśnym. Potrzebny jest nadal żużel na drogi we wsi. Źle 
została zrobiona ul. Brodowska równiarką. Są tam duże dziury.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – równiarka na ul. Brodowskiej nie robiła nic. 
Ul. Kwiatową należy od nowa wymierzyć. Należy naprawić równiarką także ul. 
Brzozową.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – ile będą kosztować mieszkania w Krzykosach, 
które gmina zamierza sprzedać. Nie sprzedawać terenu przed budynkiem, bo 
tam ma być parking. Zgłosiła problem firmy w Lubrzu, która przy produkcji 
emituje olbrzymie ilości pyłu. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – należy wyrównać ulice w Sulęcinku i 
pozalewać asfaltem dziury. Potrzebny jest pracownik do Sulęcinka. 
 
Pan Krzysztof Ambroży – sołtys Młodzikówko – w złym stanie jest droga z 
Sulęcina przez Młodzikowo do Młodzikówka. Zgłosił również sprawę worków 
ze śmieciami przy drogach. Nie została założona lampa przy posesji Pana 
Grzelaka. Wielkim problemem jest też sprawa watahy psów, które staja się 
agresywne.  
 
Pan Wójt – naprawę dziur w drogach powiatowych na bieżąco zgłaszamy do 
powiatu.  W Murzynowie Leśnym tam gdzie będzie nowy asfalt na pewno nie 
będzie naprawy. Jutro będą zbierane śmieci przy drogach. Pan Zys zabierze je 
od nas. W tej chwili mamy tylko jednego pracownika i wszędzie nie może być. 
Możemy przyjąć jeszcze trzy osoby ale nie mamy kogo. Szukamy jeszcze osób 
na prace społeczno – użyteczne. W Murzynowie równiarka zrobiła drogę, ale 
spadł deszcz i dlatego nastąpiła taka sytuacja, że droga jest w złym stanie. 
Uważam, że stan dróg w gminie nie jest zły. Sprawa chodnika i ulicy w 
Sulęcinie jest już zgłoszona. Będzie w Sulęcinku kontrola przyłączy do 
kanalizacji. Pismo do energetyki w sprawie przestawienia słupa już wysłaliśmy, 
ale oni chcą abyśmy im za to zapłacili. Ceny mieszkań w Krzykosach nie są 
jeszcze do końca znane. My zgłaszamy sprawę kurzu w Lubrzu, ale z naszych 
zgłoszeń nic nie wynika. \ 
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Pan Aleksander Gabała – sołtys Miąskowo – czy będzie remontowana świetlica 
w Miąskowie 
 
Pan Wójt – świetlica będzie remontowana. Nie wiem dlaczego w gazecie 
średzkiej napisano, ze nie będzie.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – prosiła o zabranie gałęzi po wycince 
drzew. 
 
Pan Wójt – dzisiaj wycinane są na Wiośnie ostatnie drzewa. Z gałęziami 
poradzimy sobie.  Z Młodzikowa do Młodzikówka będziemy działać na drodze. 
Nie wiem jak rozwiązać sprawę psów w Młodzikówku. Rozmowy z 
właścicielem nic nie dają.  
Ustalono: 

1.04. Godz. 9.oo Komisja Oświaty 
25.04. wszystkie Komisje 
27.04. Sesja Rady 

 
Pan Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne. 
 
Do pkt. 13. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXX Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                              Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                                Rady Gminy 
 
                                                                                        Wiesław Zając 
 


