
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2018 

z XLIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

22 marca 2018 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 Anna Kwaśniewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

             Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

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. 

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XLIII 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 XLIII 

Sesji Rady Gminy Krzykosy. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował Radzie autopoprawkę do porządku 

Sesji polegającą na wykreśleniu pkt. 15 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu dotychczasowego dzierżawcy. 

Nikt z Radnych i miał uwag do zaproponowanej autopoprawki i porządek Sesji 

został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Porządek XLIII 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 2017 rok 

4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 

Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie 

gminy Krzykosy w 2017 roku. 

5. Przyjęcie protokołu 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 2018 rok 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Krzykosy 

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu 

wielkopolskiemu 

11 .Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

średzkiemu 

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 

Zaniemyśl. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Krzykosy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu 

dotychczasowego dzierżawcy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, 

określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w 

okręgach wyborczych 

18. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

19. Wolne głosy i wnioski. 

20. 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 2017 roku 

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Nie było pytań 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 2017 roku 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XLIII/252/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 

sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 

Krzykosy w 2017 roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 4. 

Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na 

terenie gminy Krzykosy w 2017 roku przedstawił Radzie Pan Jarosław 

Kuderczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 

Wlkp.  

  

Nie było pytań do Pana Komendanta. 

 

Do pkt. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatnie tj. XLII Sesji 

Rady Gminy został przesłany wszystkim Radnym na pocztę meilową. W 

związku z powyższym zaproponował jego przyjęcie bez odczytania i a przedtem 

o ewentualne zgłoszenie uwag do protokołu. 

 

Nikt z Radnych nie zgłosił uwag. 

 

Protokół z ostatniej tj. XLII Sesji rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez 

odczytanie (w głosowaniu uczestniczyło 15 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 protokołu) 

 

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 27 lutego odbył się przetarg na 

budowę ulicy Okrężnej w Krzykosach. Wpłynęła jedna oferta i ta została 

wybrana. Drogę wybuduje firma Pana Kukulskiego. W dniu 15 lutego 

złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim trzy wnioski o dofinansowanie budowy 

placu zabaw w Młodzikowie oraz siłowni zewnętrznych w Sulęcinie i 

Krzykosach. Złożyliśmy też odpowiedni wniosek o ustalenie cen wody i 

ścieków.  W dniu 5 marca brałem udział w spotkaniu z Prezydentem RP Panem 

Andrzejem Dudą. W dniu 12 marca wziąłem udział w uroczystej gali nadania 

tytułu Sulisława. Brałem także udział w zorganizowanym przez sołectwo 

Sulęcinek dniu seniora dla mieszkańców. W dniu 7 marca podpisałem akt 

notarialny na sprzedaż ostatniego mieszkania w Krzykosach. W dniu 13 marca 

br. odbył się przetarg na budowę drogi w Miąskowie. Wpłynęły cztery oferty. 

Wybrano firmę Beger. 15 marca br. odbył się przetarg na rozbudowę szkoły w 

Murzynowie Leśnym. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano firmę Pani Ewy  
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Błaszczyk w Nowego Miasta. Na dzień 4 kwietnia wyznaczono przetarg na III 

etap rozbudowy szkoły w Sulęcinku. 19 marca odwiedziłem Panią Stachowiak 

Gertrudę w związku z jej 97 urodzinami. W dniu 15 marca złożyliśmy do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wnioski o dwa samochody 

strażackie dla Pięczkowa i Krzykos oraz o agregat prądotwórczy dla Urzędu 

Gminy. Zakończyły się zebrania w2e wszystkich OSP. Z Panem 

Przewodniczącym Rady braliśmy w nich udział. Zauważyliśmy, że mało 

druhów strażaków uczestniczyło w tych zebraniach. 

 

Nie było pytań do Pana Wójta. 

 

Do pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 

 

Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLIII/254/2017 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt 

Gminy Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 11.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi średzkiemu 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt 

Gminy Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej powiatowi średzkiemu została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Zaniemyśl 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt 

Gminy Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Zaniemyśl została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 13. 

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 XLIII/258/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie  programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
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Do pkt. 14.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Uchwała Nr XLIII/259/2018 rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy została 

przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  

 

Do pkt. 15. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie Projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu dotychczasowego dzierżawcy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie gruntu dotychczasowego dzierżawcy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 16.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy 

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych) 

 

Do pkt.17. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów 

oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 

 



Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XLIII/262/2018 Rady G miny Krzykosy w sprawie podziału Gminy 

Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 

liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

 

Nie została złożona żadna interpelacja ani nie było zapytań. 

 

Do pkt. 19. Wolne głosy i wnioski.  

Informację z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej z dnia 21 lutego 

przedstawiła Radzie Pani Anna Wojtkowiak – Przewodnicząca Komisji 

 

Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych z dnia 5 marca przedstawiła Pani Zofia Grzesik – Przewodnicząca 

Komisji 

 

Radny Jerzy Dominik – na posiedzeniu omawiana była między innymi sprawa 

rozpoczęcia budowy magazynów i zaplecza socjalnego. Pojechałem obejrzeć ten 

stary budynek magazynowy i uważam, że nie potrzeba nic nowego budować 

tylko ten budynek podwyższyć, założyć nowy dach i zrobić tam sanitariaty. 

Proponuję, aby przy najbliższej okazji pójść tam zobaczyć. 

 

Radny Paweł Maciejewski – ten budynek to ruina, do której strach wejść i na 

pewno nie warto go remontować.  

 

Informację z posiedzeń Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii z 13 

lutego i 13 marca przedstawił Radzie Pan Dariusz Psyk – Przewodniczący 

Komisji 

 

Informację z posiedzenia Komisji9Rewizyjnej w dniu 27 lutego przedstawił 

Radzie Pan Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji 

 

Radny Paweł Maciejewski – zapytał Pana Wójta czy nie warto działek w 

Krzykosach ogłosić do sprzedaży. Może ktoś kupi po cenie wyceny. Radny  

 

Jerzy Dominik – ile będzie kosztował przecisk kanalizacji pod torami w 

Orzechowie.  

 



Pan Michał Jankowiak – Dyrektor CUW – odczytał pismo z Ministerstwa 

Edukacji, które otrzymaliśmy na pismo z prośbą o pomoc finansową na 

przeprowadzenie reformy edukacji.  Na pewno nie pomogą finansowo. 
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Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – zaprosił wszystkich na niedzielę na 

Festiwal „Wesołe Nutki” oraz na inne imprezy organizowane przez GOK.  

 

Radna Zofia Grzesik – prosiła Pana Wójta o oznakowanie dojazdu do 

niektórych budynków na ul. Borowskiej. Budynki są w oddaleniu od ulicy i nie 

można trafić. Najbardziej dotyczy to przyjazdu karetki pogotowia.  

 

Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek – ten sam problem jest na ul. 

Kopczynowskiej. 

 

Pan Wójt – rozważymy temat sprzedaży działek w Krzykosach, ale na pewno 

nie będzie to łatwa sprawa. Obniżamy cenę tych działek w kolejnych 

przetargach. Możemy prowadzić ewentualnie negocjacje, ale to też jest 

skomplikowana procedura. Przyłącze kanalizacji to nie jest nasz koszt 

kwalifikowany i nie wiem skąd już są takie dyskusje na ten temat. Temat 

oznakowania na ul. Borowskiej to nowa sprawa. Wiem, że są problemy na ul. 

Klonowej, bo tam nawet nie ma w jednym miejscu naszej drogi.  

 

Ponadto z okazji Dnia Sołtysa, który obchodzony jest 11 marca Pan Wójt złożył 

życzenia wszystkim sołtysom i wręczył im drobne upominki. 

Do życzeń Pana Wójta przyłączył się Pan Przewodniczący Rady i Radni. 

Pan Przewodniczący Rady złożył także wszystkim zebranym życzenia z Okazji 

Świąt Wielkiejnocy. 

 

Do pkt. 20. 

Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLIII Sesję Rady Gminy Krzykosy. 

 

Protokółowała:                                                           Przewodniczący 

M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 

                                                                                     Wiesław Zając  

 
 


