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

26 września 2017 roku 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pan Marcin Bednarz – Starosta Średzki 

             Pani Iwona Stępa  – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

             Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Pan Marcin Bednarz – Starosta Powiatu Średzkiego 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXVII 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 XXXVII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych i miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Porządek XXXVII Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji.  
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krzykosy. 
8. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych. 
9. Wystąpienie Starosty Średzkiego. 
10.  Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
11.  Wolne głosy i wnioski. 
12. Zakończenie Sesji.  
 
Do pkt. 3. 
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokolant Sesji, która 
przedstawiła Radzie protokoły z ostatnich tj. XXXV i XXXVI Sesji Rady 
Gminy 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionych protokołów. 
 
Protokoły z ostatnich tj. XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy zostały przyjęte 
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 miedzy Sesjami Rady Gminy. 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 31 sierpnia wspólnie z Gminą Kleszczewo złożyliśmy wniosek o 
instalacje fotowoltaiczne na terenie naszej gminy. W dniu 2 września w Witowie 
odbyły się dożynki Gminne. Impreza udana. Dziękuję wszystkim za udział oraz 
na pomoc w jej organizacji. W dniu 3 września uczestniczyliśmy w dożynkach 
powiatowych w Dominowie. W dniu 4 września odwiedziłem z OPS Panią 
Mendyka z Krzykos z okazji jej 90-tych urodzin. W dniu 7 września 
spotkaliśmy się z wykonawcą wniosku na kanalizację celem uzgodnienia planu 
działania. W dniu 8 września miasto Konin dostarczyło nam sprzęt w ramach 
pomocy dla poszkodowanych w nawałnicy w dniu 11 sierpnia br. %0.000 zł da 
nam w ramach pomocy ENEA oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
14 września odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki w Pieczkowie. Mamy 
super obiekt.  W dniu 232 września odbyło się otwarcie drogi na Wiośnie. W 
tym samym dniu rozpoczęto asfaltowanie drogi w Bronisławiu. W dniu 15 
września OSP Pięczkowo otrzymała łódź. Trwają zebrania w sołectwach. 
Zainstalowane zostały już place zabaw i siłownia. 
 
Nie zgłoszono zapytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 
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 XXXVII/220/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie 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. 
 
Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pisma Wójta w sprawie 
wydania przez Radę opinii o celowości utwardzenia dróg gminnych. 
 
Nikt z Radnych nie miał, w tej sprawie, pytań do Pana Wójta. 
 
Opinia Nr 1 w sprawie celowości utwardzenia drogi gminnej w Krzykosach ul. 
Okrężna została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Opinia Nr 2 w sprawie celowości utwardzenia drogi gminnej w Miąskowie 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Opinia Nr 3 w sprawie celowości utwardzenia drogi gminnej w Sulęcinku ul. 
Mostowa została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych). 
 
W związku z tym, że w pkt. 9 porządku Sesji przewidziane było wystąpienie 
Starosty Średzkiego, a Pan Starosta jeszcze na Sesję nie przybył, 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę porządku Sesji polegająca 
na tym, że pkt. 9 będzie pkt. 11, a dotychczasowe pkt. 10 i 11 będą punktami 9 i 
10. 
Nikt z radnych nie miał uwag do propozycji Przewodniczącego Rady i 
zmieniony porządek Sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
Do pkt. 9. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
Nikt nie zgłosił interpelacji. Nie było też zapytań. 
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Do pkt. 10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Dariusz Psyk przedstawił Radzie informację z posiedzenia Komisji 
Rozwoju Gminy z dnia 19 września 2017. 
 
Ustalono, że posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie się w dniu 12 października 
2017 roku, a Komisji Budżetowo – Finansowej w dniu 4 października br. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – powiedziała, że Wojewoda Wielkopolski 
wydał ulotki w sprawie pomocy dla poszkodowanych podczas nawałnicy w dniu 
11 sierpnia 2017 roku i każdy sołtys musiał osobiście odebrać je w Komendzie 
Powiatowej Straży Pożarnej. To jest chyba przesada, że wszyscy musieli tam 
jechać. 
 
Radny Jerzy Dominik – powiedział, że bardzo ładne były dożynki w Witowie. 
Wieś była pięknie udekorowana, a zespół „Mali Nadwarcianie” z Sulęcinka jest 
coraz lepszy.  
 
Do pkt. 11. Wystąpienie Starosty Średzkiego. 
Pan Marcin Bednarz – Starosta Średzki – mówił na temat działań w powiecie. 
Szczególnie na drogach. Powiedział, ze w tym roku zrealizowanych zostanie w 
powiecie wiele dróg. Mówił także na temat oświaty, bezpłatnej komunikacji 
zbiorowej, szpitala powiatowego. 
 
Pan Krzysztof Ambroży – sołtys Młodzikówko – zgłosił problem remontu drogi 
z Czarnotek do Borowa. Może doraźnie wystarczyłoby zebrać pobocza.  
 
Pan Starosta – sprawa na tej drodze jest skomplikowana, bo tam korzenie drzew 
psują asfalt. Na pewno w tym roku tego nie zrobimy. Może uda się zrobić to w 
przyszłym roku.  
 
Pani Krystyna Lis – sołtys Sulęcin – czy będzie robiona droga od ronda w 
Sulęcinie do Młodzikowa. 
 
Pan Starosta – droga jest w planie ale będzie robiona od strony Młodzikowa, bo 
tam jest w gorszym stanie.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk - Ryś – sołtys Krzykosy – uważam, że na 
Skrzyżowaniu ul Głównej i Okrężnej w Krzykosach powinna być sygnalizacja 
zwalniająca ruch. Również należy rozwiązać sprawę parkingu przy drodze do 
Witowa. Tam jest mały lokal gastronomiczny i duże samochodu niszczą 
pobocza i rowy.  
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Pan Starosta – w tym miejscu jest grunt lasów państwowych i trudno będzie to 
rozwiązać. Na pewno będziemy czynić starania, aby sprawa została załatwiona. 
Spróbujemy także rozwiązać sprawę skrzyżowania Okrężnej i Głównej w 
Krzykosach  
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – kiedy będzie robiony chodnik na ul. 
Głównej w Solcu. Przy tej ulicy należy poprzycinać konary drzew.  
 
Radny Dariusz Psyk – wnioskował o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
w Środzie przy stacji paliw Orlen. 
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – kiedy będzie robiona droga powiatowa i 
chodnik z Garb do Mądrych. Wnioskował o naprawę drogi powiatowej przy 
przejeździe kolejowym za Garbami.  
 
Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek – wnioskował, aby przy przebudowie 
drogi z Sulęcinka w kierunku Borowa zaplanować chodnik. 
 
Pan Starosta – na razie będzie przebudowa drogi. Chodnik może być ale później.  
 
Pan Wójt – podziękował Panu Staroście za przybycie i udzielenie odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania oraz przekazanie informacji o działaniach powiatu. 
Podziękował również na przebudowę drogi w Murzynowie Leśnym. 
 
Podziękowania za przybycie, informacje i odpowiedzi oraz za zrealizowane 
przez powiat zadania w Gminie podziękował Panu Staroście także Pan 
Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Do pkt. 12.  
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wiesław Zając zamknął XXXVII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 


