
 
P R O T O K Ó Ł XLI/2010 

z XLI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej  
w dniu 7 maja 2010r. 

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 Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak  – Kierownik Ośrodka Pomocy  
                                                                    Społecznej w Krzykosach 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XLI Sesji Rady Gminy Krzykosy dokonał Pan Wisław Zając – 
Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy, który powitał zebranych w sali obrad 
Radnych oraz zaproszonych gości i stwierdził, że w obradach uczestniczy 12 
radnych, co stanowi 80 % ogółu Radnych. Wobec powyższego Rada jest władna 
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku Sesji. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych)  
 
 
Porządek XLI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy  
     finansowej dla powiatu średzkiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla 
     gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoża gazu Miłosław –  
    Winna Góra – KGZ Radlin II 
7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krzykosy 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości     
    stanowiących własność gminy Krzykosy. 
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     gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie udzielania pomocy   
       materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie   
      gminy Krzykosy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Sulęcinku imienia 
      Karola Wojtyły 
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i wysokości bonifikat udzielanych  
      przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Protokóły z ostatniej tj. XL Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie – Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji 
 
Radny Stanisław Litke – powiedział, że zawody strażackie o których była mowa 
na poprzedniej Sesji były zawodami Wojewódzkimi, a nie krajowymi. 
 
Nie zgłoszono innych uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XL Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 12 radnych). 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2010 rok  
 
Dodatkowych wyjaśnień w tym temacie udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – 
Skarbnik Gminy 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – dlaczego wydawane były pieniądze na szambo przy 
budynku komunalnym w Krzykosach  
 
Pani Jadwiga Kulka – chcieliśmy oddzielić przedszkole od mieszkania. 
 
Pan Wójt – dokładnie wyjaśnił ten temat 
 
Radny Leszek Maźwa – skąd pomysł na kupno samochodu strażackiego w 
Sulęcinie i czy jest zasadność kupna 
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Pan Przewodniczący Rady – samochód kupowany będzie ze środków na straże 
pożarne i trzeba przenieść środki w rozdziałach. Zasadność kupna taka sama jak 
w Miąskowie i Witowie. 
 
Pan Wójt – samochód jest w dobrym stanie. Strażacy zobowiązali się, że 
większych wydatków z tego powodu nie będzie. Zaangażowanie strażaków z 
Sulęcina w działalność w środowisku jest bardzo duże.  
 
Radna Irena Gorzelańczyk – czy my będziemy w stanie wyszkolić wszystkich 
strażaków. Przecież przepisy w tym zakresie są bardzo rygorystyczne. 
 
Radny Florian Frąckowiak -  OSP w swoich wsiach są motorem działalności 
społecznej. Dlatego kupno samochody jest zasadne, ale dlaczego nic o tym nie 
było wcześniej wspominane.  
 
Pan Wójt – to była sprawa kilku dni i nie spotykaliśmy się w tym czasie ani z 
Radą, ani z Komisjami. 
 
Radny Stanisław Litke – na pewno na straż będzie potrzeba więcej środków.  
 
Radny Teofil Grewling – ale polepszy się sprawność jednostki, co ma też duże 
znaczenie.  
 
 
Uchwała Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
12 radnych) 
 
Do pkt. 5. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na 
przebudowę drogi powiatowej        
 
Dodatkowych wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Radzie Pani Skarbnik 
oraz Pan Wójt.  
 
 
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XLI/249/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 
dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi 
powiatowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 
radnych) 
 
Do pkt. 6.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy, dla inwestycji celu publicznego w zakresie 
lokalizacji gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoża gazu 
Miłosław – Winna Góra – KGZ Radlin II 
 
                                                                                                                                                      
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/250/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzykosy, dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji 
gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoża gazu Miłosław – 
Winna Góra – KGZ Radlin II została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/251/2010 – Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XLI/252/2010 – Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) 
 
 
 
Do pkt. 8.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/253/2010 – Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) 
 
 
Do pkt. 9.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Radzie Pani Wójt oraz Pani Zofia 
Górnaś  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Radzie Pani Wójt oraz Pani Zofia 
Górnaś  
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Uchwała Nr XLI/255/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych) 
 
Do pkt. 10 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Radzie Pani Wójt oraz Pani Zofia 
Górnaś  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/256/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych) 
 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy. 
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Micha ł 
Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty  
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/257/2010 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy została przyjęta przy 10 głosach za 
przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 11 
radnych) 
 
Do pkt. 12.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przestawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania Gimnazjum w Sulęcinku imienia Karola Wojtyły 
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Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLI/258/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania 
Gimnazjum w Sulęcinku imienia Karola Wojtyły została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych) 
 
Do pkt. 13 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 
sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/259/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie warunków 
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkaniowych została przyjęta przy 10 głosach za 
przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 11 
radnych). 
 
Do pkt. 14.  Wolne głosy i wnioski 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pisma jakie wpłynęły do Rady 
od Państwa Paterczyków z Wiktorowa oraz Pana Karola Bartczaka z 
Murzynówka 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – zapytał czy Rada będzie podejmować 
uchwalę w sprawie okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy, bo 
zgodnie z przepisami Solcowi należałyby się dwa mandaty radnego.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – temat będzie omawiany w terminie 
późniejszym. 
 
Radny Florian Frąckowiak – poruszył sprawę oddzielenia szamba przy szkole w 
Pięczkowie od sprzedanych mieszkań. To samo dotyczy przyłącza wody. 
Należy uaktualnić odpłatność za mieszkania, bo wielu lokatorów budynków 
komunalnych powiększyło sobie mieszkania, a nie płaca od tego czynszu.  
 
Radna Irena Gorzelańczyk – co z wieżą telefonii komórkowej przy przedszkole 
w Krzykosach. Kiedy będzie rozebrana. 
 



 
-8- 

Pani Zofia Kaźmierska – Radna Powiatowa – zapytała czy jest jeszcze na 
gwarancji oddany odcinek kanalizacji w Sulęcinku, bo przepompownia przy 
boisku ciągle psuje się.  
 
Pani Renata Jarzembowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie – radna 
powiatowa – Szkoła w Pięczkowie dostała środki od Marszałka na wymianę 
okien na Sali gimnastycznej. Poinformowała również, że zepsuły się w szkole w 
Pięczkowie piece centralnego ogrzewania i inne urządzenia w kotłowni. 
Działały 46 lat. Staramy się o środki na remont z Ministerstwa. Może połowę 
otrzymamy. Jest to pilna sprawa.  
 
Pan Wójt – prosił zebranych aby zapoznali się z pismem ze starosta, które 
otrzymali w sprawie likwidacji eternitu i swoje uwagi przekazali do wtorku do 
urzędu. My przekażemy je dalej do Starostwa. Będzie uchwała Rady Powiatu 
Średzkiego w tej sprawie. Temat szamb przy budynkach mieszkalnych przy 
szkole w Pięczkowie nie został załatwiony przed sprzedażą i teraz są kłopoty. 
Nie wiem jakie są zapisy w akcie notarialnym. Zwiększenie czynszu 
mieszkańcy mają.  Wieżę miał rozbierać Kibil z Witowa. Wyjaśnię tą sprawę. 
Wystąpiliśmy do wykonawcy kanalizacji w Sulęcinku o usuniecie awarii 
przepompowni. Biogazownia, która oglądaliśmy była tylko na komponenty 
roślinne, a nasza ma być na różne wiem nie wiem czy można cokolwiek 
porównywać.  
Znany jest mi już temat pieców w szkole w Pięczkowie. Byłoby dobrze 
jakbyśmy otrzymali 50% zwroty w Ministerstwa. Od 25 maja ruszają nabory na 
realizacje zadań w ramach odnowy wsi.  Na razie nie wiem czy złożymy kilka 
wniosków czy jeden. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – 5 maja w Jarocinie był ciąg dalszy 
spotkania Lidera. Ustalono, że siedziba Lidera będzie nadal w Środzie. Kredy na 
spłate zadłużeń zagwarantują Stowarzyszeniu gminy Środa i Śrem.  Obecnie są 
naboru na mikroprzedsi8ębiorstwa.  
 
Pani Renata Jerzembowska – radna powiatowa – co my zyskaliśmy z tego, ze 
należymy do Stowarzyszenia Lider. 
 
Pan Wójt – w tej chwili WTT Solec oraz Pan Wojciechowski mają złożone 
projekty. 
 
Pani Zofia Kaźmierska – radna powiatowa – nic nie wiedziała o Liderze  
 
Radna Irena Gorzelańczyk – co będzie jak Lider zbankrutuje 



 
-9- 

Pan Przewodniczący rady powiedział, że Pan Wójt zrezygnował z funkcji v-ce 
Przewodniczącego Stowarzyszenia Lider.  
 
Radny Florian Frąckowiak – dlaczego Środa tak walczy  o siedzibę tego 
zadłużonego Stowarzyszenia.  
 
Radny Michał Grochowski – uważam, że to stowarzyszenia to bzdura. 
 
Radny Florian Frąckowiak – wnioskował o dokonanie pomiaru szerokości ul. 
Powstańców Wielkopolskich w Pięczkowie od Pana Pawlaka do Pana Muchy. 
Tam na pewno są wgrodze4nia w drogę. Jeżeli tak pozostanie to chodnika na ul. 
Powstańców nie pobudujemy. 
 
Pan Wójt – ustalamy te sprawy z geodetą. To są koszty. Podjęty jest już temat 
remontu ul. Głównej w Krzykosach. Pan Wójt mówił na temat Stowarzyszenia 
Lider. Maja problemy finansowe między innymi dlatego, że Marszałek opóźnia 
płatności. Jedyne co mnie trzyma w tej chwili przy Liderze to szansa, że być 
może będzie można pozyskać duży grant z odnowy.  
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                             Wiesław Zając 
 


