
P R O T O K Ó Ł NR V/2011 
z V Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 4 marca 2011 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki  – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litke – Skarbnik Gminy 
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 Paweł Wawrzyniak – Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. 
Pan Piotr Nowak – Komendant Rewiru Dzielnicowych w Nowym Mieście  
Pan Waldemar Stypiński  - Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w  
Środzie Wlkp. 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia V 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 13 radnych, co 
stanowi 86,66% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku V Sesji 
Rady Gminy i zaproponował autopoprawkę polegającą na tym, żeby dopisać do 
porządku Sesji dwa punkty  
1.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  
      gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
      członków zespołu interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych  
      warunków jego funkcjonowania. 
Punkty te miałyby w porządku Sesji nr 17 i 18 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku Sesji 
porządek Sesji został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
12 radnych). 
 
Porządek  V Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  
    gminy Krzykosy w 2010 roku 
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4.  Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na  
     terenie gminy Krzykosy w 2010 roku 
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji  
    Rady Gminy 
7. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu   
    Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  
    2011 – 2015. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
      Średzkiego  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  
      wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  
      systemowego pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z  
      gminy Krzykosy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
     współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych  
      za działalność sportową 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów  
      formularzy dla celów ustalenia lub obliczania podatku od nieruchomości,  
      podatku rolnego oraz leśnego. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  
      gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
      członków zespołu interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych  
      warunków jego funkcjonowania. 
19. Wolne głosy i wnioski. 
20. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
Krzykosy w 2010 roku przedstawił Radzie Pan Paweł Wawrzyniak  - 
Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. 
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – zapytał jaka jest możliwość sprawdzania 
tonażu pojazdów poruszających się po drogach gminnych.  
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Pan Komendant Policji – wagę posiada Inspekcja Transportu Drogowego i tam 
można pojazd skierować. Ma być na naszym terenie jeszcze jedna waga.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – tam gdzie są na terenie gminy 
żwirownie to Inspekcja lub Policja przynajmniej raz na kwartał powinna 
pojawiać się. Niekoniecznie z wagą ale ku przestrodze. 
 
Radny Paweł Wrembel – czy prowadzone są takie statystyki, które mówią gdzie 
jest najwięcej wypadków. Tam ustawiać radary. 
 
Pan Komendant Policji – nie można wszędzie stawiać radarów, bo one tez 
powodują utrudnienia w ruchu.   
 
Radna Powiatowa Renata Jarzembowska – uważam, że sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu w Krzykosach powinna być. Taka sygnalizacja powinna także być 
na skrzyżowaniu w Murzynówku. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań do Pana Komendanta Policji 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 
2010 roku  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2010 roku  
Została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na  
terenie gminy Krzykosy w 2010 roku przedstawił Radzie Pan Waldemar 
Stypiński – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Środzie Wlkp.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Paweł Maciejewski – czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć dla jednostek 
OSP wyposażenie zgodnie z przepisami w tej sprawie. 
 
Pan Waldemar Stypiński – jednostki wyposażane są w miarę możliwości, 
szczególnie te które należą do Krajowego Systemu Ratownictwa. Inne jednostki  
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też trzeba wyposażać, bo przede wszystkim musimy dbać o bezpieczeństwo 
biorących udział w akcjach.  
 
Radny Paweł Wrembel – jeżeli jednostka nie będzie odpowiednio wyposażona, 
czy zostanie wykreślona z Krajowego Systemu Ratownictwa.  
 
Pan Waldemar Stypiński – już teraz są jednostki tylko odpowiednio wyposażone 
i posiadające zaplecze. 
 
Radny Stanisław Litke – jeżeli jednostka z Krajowego Systemu Ratownictwa 
bierze udział w akcji w innym powiecie to kto ponosi koszty. 
 
Nie było innych uwag do przedstawionej informacji. 
 
Rada jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 13 radnych) przyjęła do 
akceptującej wiadomości informacje o stanie bezpieczeństwa pożarowego i 
innych zagrożeniach na terenie gminy Krzykosy w 2010 roku. 
 
Do pkt. 5. 
 
Protokół z poprzedniej tj. IV Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego Protokółu i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informacje o swych działania 
między Sesjami Rady Gminy 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 7.  
 
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 28 stycznia br. w Garbach odbyła się uroczysta Gala i wręczyliśmy 
Statuetkę „Zasłużony dla Gminy Krzykosy” oraz podziękowania, za pracę na 
rzecz społeczności lokalnej, szczególnie w czasie akcji powodziowej w 2010 
roku. 31 stycznia odbył się przetarg na dalszą budowę ulicy Dębowej w 
Murzynowie Leśnym. Wygrała firma Colas Polska. Termin realizacji zadania 31  
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lipca 2011 roku. 18 lutego w Pieczkowie odbyliśmy rozprawę administracyjną 
w sprawie odnowienia rowu. W dniu 22 lutego wybraliśmy nowego sołtysa w 
Sulęcinku. Został nim Pan Jerzy Głowala. W styczniu wypłaciliśmy 
wyrównania dla nauczycieli. Była to kwota około 9.300 zł dla 15 stażystów. 
Wprowadziliśmy dyżuru na wałach, ale były krótko, bo ze strony Warty 
zagrożenia powodziowego nie było. Uczestniczyłem w nominacji Pana Pawła 
Wawrzyniaka na Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. Przez cały 
czas zmagamy się z podtopieniami w naszej gminie, szczególnie w Murzynowie 
Leśnym,. Sulęcinku i rejonie Młodzikowa. 
 
Nie było pytań do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2011 – 2015 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. 
  
Szczegółowych wyjaśnień, w imieniu Wójta,  w sprawie proponowanych zmian 
w budżecie udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – p.o Skarbnika Gminy 
 
Powiedziała, że proponuje się ustalenie dochodów w łącznej kwocie 
16.054.722,36 zł z tego dochody bieżące 15.784.922,36 zł, a dochody 
majątkowe w kwocie 269.800,00 zł.  
 
Łączna proponowana kwota wydatków to 20.961.687,80 zł z tego wydatki 
bieżące 15.574.700, 36 zł, a wydatki majątkowe 5.386.987,44 zł. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Dariusz Psyk – zapytał czy są środki na dalszą budowę drogi przez 
Przymiarki. 
 
Takie samo pytanie miał Pan przewodniczący Rady Gminy 
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Pan Wójt – jeżeli będzie taka możliwość to będziemy robić przetarg na tą drogę 
 
Radny Paweł Maciejewski – czy będzie robiony dach na szkole w Krzykosach 
 
Pani Skarbnik Gminy – pieniądze na dach są w budżecie. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – zapytał dlaczego nie ma w budżecie 
środków na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Jeżeli cały Sulęcinek zostanie 
podłączony do kanalizacji, to reszta gminy nie będzie miała gdzie wywozić 
ścieków.  Co ze środkami na melioracje.  Czy będzie wymiana dachu na szkole 
w Murzynowie Leśnym.  Ile jeszcze będzie potrzeba  środków na naprawę dróg 
po powodzi.  
 
Pan Wójt – nie podoba mi się wypowiedź Pana Przewodniczącego, bo wiele 
pytań jest niezasadnych. Zadania są już realizowane. Jeżeli mówię, że coś 
będzie robione to jest robione. Nie wiem czy modernizować oczyszczalnie czy 
budować nową. Rozważamy ten temat. W Urzędzie Marszałkowskim informują, 
że na zadania w ramach infrastruktury środków już nie będzie. Może będą 
jeszcze środki na tzw. schetynówki. Może złożymy wniosek o budowę drogi 
przez Przymiarki i ul. Szkolnej w Sulęcinku. Tam moglibyśmy wiele 
dodatkowych punktów dostać. Drogi po powodzi naprawiane są na bieżąco i na 
dzień dzisiejszy nie wiem ile jeszcze środków będzie potrzeba.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że obawia się, ze zrobimy zbyt 
duży deficyt.  
 
Radny Florian Frąckowiak – wierzę, że Pan Wójt dokładnie wie co robić i 
efekty jego działań będą.  
 
Radny Dariusz Szymczak – zapytał czy celowe jest przeznaczanie 50 tys. zł na 
budowę remizy OSP w Pięczkowie. Wnioskował aby w dniu dzisiejszym nie 
przeznaczać na ten cel środków.  
 
Radny Stanisław Litke – przecież te 50 tys. zł Rada już dawno przeznaczyła na 
budowę remizy. Trwały tylko wyjaśnienia czy można je przekazać do OSP. 
Teraz jest interpretacja, że można i dlatego są przekazywane dzisiaj.  OSP daje 
tyle samo swoich środków to chyba warto pieniądze przeznaczyć. Mamy jeszcze 
dodatkowo sponsora, który wykona obiekt w stanie surowym.  Na pewno OSP 
pozyska jeszcze dodatkowe środki.  
 
Radny Paweł Maciejewski – czy te 50 tys. to jest wszystko co OSP chce od 
Rady w sprawie budowy remizy. 
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Radny Florian Frąckowiak – tylko tyle chcą strażacy z Pięczkowa 
 
Pan Wójt – jak Rada przeznaczyła kilka lat temu środki dla Krzykos to nikt nic 
nie mówił, a teraz jak dla Pięczkowa to wielki raban. Stra żacy muszą wiedzieć 
czy te środki otrzymają. Przecież te 50 ty. Naszego budżetu nie zrujnuje, ani też 
nie uratuje. Niech wreszcie Pięczkowo to zadanie podejmie. Dofinansowujemy 
doprowadzenie sieci wodociągowej do działek i też nic z tego nie mamy. Nie 
wiem po co ta dyskusja.  
 
Radny Teofil Grewling – chciałbym wiedzieć jaki jest kosztorys tej remizy w 
Pięczkowie. Popieram wniosek, aby dzisiaj tych pieniędzy nie przekazywać.  
Mamy obawy, że Pięczkowo będzie żądać dalszych pieniędzy na dokończenie 
inwestycji.  
 
Radny Florian Frąckowiak  - uważam, że dzisiaj powinna być podjęta decyzja w 
tej sprawie i niech strażacy wreszcie wiedzą co mają robić i na ile pieniędzy 
mogą liczyć. 
 
Radny Paweł Wrembel – uważam, że pieniądze na budowę remizy należy dać, 
bo OSP działa na rzecz wszystkich mieszkańców, a nie tylko swoich członków. 
 
Radny Dariusz Szymczak – drogi w Murzynowie Leśnym są w złym stanie, a 
my chcemy dawać pieniądze na budowę remizy. 
 
Radny Stanisław Litke – my chcemy wiosną rozpocząć budowę remizy i w tym 
roku zrobić stan surowy. Co będzie jeżeli odłożymy na później decyzję w 
sprawie pieniędzy, a potem Rada nie zgodzi się na przekazanie ich.  
 
 
Radny Dariusz Psyk – Radni myślą, że wy nie macie pieniędzy na budowę. 
Jeżeli ma to być rzeczywiście tylko 50 tys. to uważam, że należy je dzisiaj 
zatwierdzić i niech już będzie spokój z tą sprawą.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – Komisja Budżetowa nie zajmowała się tym 
tematem. 
 
Pan Wójt – uważam, że poruszane są tu zastępcze tematy, aby nie dać pieniędzy 
dla Pięczkowa.  
 
Radny Florian Frąckowiak – co będzie za rok to również my zadecydujemy 
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Radny Paweł Wrembel – nikt nie daje wiary strażakom z Pięczkowa, a od razu 
mamy negatywne nastawienie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Szymczaka, aby na dzisiejszej Sesji nie przekazywać 50 tys. zł na budowę 
remizy OSP w Pięczkowie 
 
Za wnioskiem głosowało 3 radnych, przeciwnych było 7 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosowania  
 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
 
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok została przyjęta przy 7 głosach za przyjęciem uchwały, 1 
głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 13 
radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował, aby kredyt zmniejszyć ze 1mln 200 
tys. zł do 700 zł, bo 500 tys. zł mamy na ten cel z roku ubiegłego i możemy 
również dostać 480 tys. zł  zaliczki. Uważam, że n ie musimy tyle kredytu brać i 
chcę wiedzieć również na co te środki będą przeznaczone. 
 
Pani Jolanta Litke – p.o. Skarbnika Gminy – w projekcie uchwały jest, że kredyt 
do 1 mln 200 tys. zł i nie musimy całości brać. Będziemy brać ile będziemy 
potrzebować. 
 
Pan Wójt – nie będziemy brać innych kredytów tylko ten do 1 mln 200 tys. zł.   
 
Pan przewodniczący Rady Gminy wycofał swój wniosek o zmniejszenie kwoty 
kredytu do 700 tys. zł. 
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Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego została przyjęta przy 11 głosach za przyjęciem uchwały i 2 
głosach przeciwnych (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 
2011 – 2021 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011 – 2021 została 
przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Średzkiego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków 
 
Pan Wójt powiedział, że Rada nie może przyjąć stawki, którą wypracowała na 
wspólnym posiedzeniu Komisji. Może tylko przyjąć propozycje Wójta lub ją 
odrzucić.  
 
Nie było inny uwag do projektu uchwały 
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Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja 
nauczania szansą dla uczniów w gminie Krzykosy” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Fundusz Społecznego 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą 
dla uczniów w gminie Krzykosy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 15 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyróżnień i nagród 
sportowych przyznawanych za działalność sportową została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 16. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub 
obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
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Do pkt. 17. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków 
stanowiących fundusz sołecki 
 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz 
sołecki została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 18.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 19. Wolne głosy i wnioski 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie list rolników z Pięczkowa w 
sprawie odbudowy rowów. 
 
Radny Florian Frąckowiak poinformował, ze posiedzenie Komisji Oświaty 
odbędzie się w dniu 10 marca o godz. 14.oo. Temat rozgrywki piłkarskie i sport 
szkolny. Stwierdził ponadto, że drogi w innych gminach np. do Borzykowa też 
nie ma 6 metrów a pasy na poboczach są namalowane. Uważam, ze zbyt mało 
nagłośniony jest temat wymiany pokryć dachowych azbestowych. Pracownik 
powinien bardziej zaangażować się w tym temacie. Uważam, że należy 
rozpocząć działania w celu przejęcia na rzecz gminy posiadłości i grunt, gdzie 
właściciele zmarli i nie ma spadkobierców.  
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Radna Urszula Chojnacka – na posesji Pana Skubiszyńskiego w Sulęcinku jest 
zagrożenie spowodowane przyłączem prądu do budynku, który zamienia się w 
ruinę.  
 
Pan Wójt – na nasz wniosek może będzie można wyznaczyć oś jezdni. Już 
Radca prawny przygląda się tematowi przejęcia gruntów, jeżeli nie ma 
spadkobierców. Po Panu Skubiszyńskim są chętni na kupno, ale on nie jest 
zdrowy i nie może sprzedać.  
 
Radny Dariusz Psyk – przedstawił Radzie protokółu z posiedzeń Komisji 
Rozwoju Gminy 
 
Radny Teofil Grewling przedstawił Radzie protokół z kontroli Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Pan Jerzy Stratyński – sołtys Murzynowo Leśne – wnioskował o uaktualnienie 
map cieków wodnych na terenie gminy. Po tym należy nakazać  odtworzenie 
zasypanych rowów na koszt właścicieli. Na pewno uchroni nas to znacznie 
przed następnym zalaniem.   
 
Pani Anna Wojtkowiak – w świetlicy w Witowie nie może być mniejsze 
zabezpieczenie energetyczne, gdyż w czasie imprez jest Duzy pobór energii.  
 
Radny Stanisław Litke – zapytał na jakie zadania można dostać zaliczkę. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – można dostać Tylkowa budowę dróg i tylko 
w programie WRPO. Na inne zadania zaliczek nie ma. Ponadto Pan 
Przewodniczący poparł wniosek Sołtysa z Murzynowa Leśnego w sprawie 
odbudowy zasypanych rowów na koszt właścicieli. 
 
Pan Wójt – mapy rowów mamy i wniosek Pana Sołtysa jest możliwy do 
realizacji. Na pewno zajmiemy się tym tematem. Będziemy współpracować w 
tym temaci9e ze Spółkami Wodnymi. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął V Sesję Rady Gminy Krzykosy 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                       Rady Gminy      
                                                                              Wiesław Zając 


