
P R O T O K Ó Ł NR VII/2015 
z VII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

20 maja  2015 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 Litka – Główny Księgowy 
Pani Bogumiła Kosmowska-Jerzyniak –Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach 

 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia VII 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 VII Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Porządek VII Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółu 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 budżecie gminy na 2015 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2014 roku 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z 
kompleksu boisk w Krzykosach. 
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11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej 
tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażanie woli kontynuacji członkowstwa 
Gminy Krzykosy w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski tworzącego 
Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu  
13.Składanie interpelacji i wniosków radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski 
15. Zakończenie Sesji 

 
Do pkt. 3. 
 
Protokóły z ostatnich tj. V i VII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
 
Protokół z V Sesji Rady Gminy zostały zatwierdzone jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Protokół z VI Sesji Rady Gminy został zatwierdzony przy 14 głosach za 
przyjęciem protokołu i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 4. 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, który 
przedstawił Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady 
Gminy 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 5.  
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział:  
W dniu 28 marca br. odbyło się 20-lecie Festiwalu „Wesołe Nutki”, a w dniu 29 
marca br. Kolejny Festiwal „Wesołe Nutki”. 
W dniu 30 kwietnia odbył się konkurs o ruchu drogowym zorganizowany przez 
GKRPA. Uczestniczyło 29 zawodników. Pan Wójt podał wyniki zawodów. W 
dniu 16 kwietnia był odbiór drogi w Witowie. W tym dniu byliśmy także u  
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Państwa Adryan w Pięczkowie z życzeniami w okazji 60-lecia ślubu. !6 
kwietnia odbyło się posiedzenie ZG ZOSP w Krzykosach na którym 
podsumowano zebrania w jednostkach strażackich.  W dniu 27 kwietnia br. 
uczestniczyłem w spotkaniu porozumienia śmieciowego . W dniu 30 kwietnia 
uczestniczyłem w szkole w Pieczkowie w spotkaniu na którym młodzież 
przedstawiła życie szkolne w różnych krajach świata. W dniu 2 maja br. odbyła 
się w Sulęcinie uroczystość z okazji wręczenia sztandaru miejscowej jednostce 
OSP. W dniu 3 maja br. uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka w 
Pięczkowie. W dniu 5 maja br. na zaproszeniem księdza proboszcza z Solca 
byłem na spotkaniu z księdzem biskupem Damianem Brylem. W dniu 6 maja br. 
odbyliśmy spotkanie w sprawie dróg powiatowych. Po tym spotkaniu jestem 
optymistą.  W dniu 6 maja odbył się odbiór drogi w Murzynowcu Leśnym. Po 
interwencjach mieszkańców były przeprowadzone ekspertyzy. Wszystkie są 
pozytywne. naprawione jest skrzyżowanie w Krzykosach z trasą 11.  Uważam, 
że zostało to zrobione bardzo ładnie. Trwają prace rekultywacyjne na wysypisku 
śmieci. W dniu 12 maja podpisał akt notarialny mimo złożonych protestów. 
Podpisałem również akty notarialne w dniu 7 maja br oraz w dniu 13 maja br. W 
dniu 13 maja odbył się przetarg na dostawę energii elektrycznej. Zgłosiły się na 
rozmowy dwie firmy. 18 maja br. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrole 
nowo wybudowanych boisk w Krzykosach. Otrzymamy przeszło 400 tys. zł 
zwrotu. Uzupełniamy znaki drogowe na kwotę około 5 tys. zł. Dzisiaj mija 
termin składania odwołań w przetargu na budowę oczyszczalni ścieków. PKP 
chce oddać nam grunty. Pan Wójt podał strukturę odpadów segregowanych 
odbieranych z naszej gminy w poszczególnych latach. Podał również wyniki 
wyborów prezydenckich w naszej gminie. Do WZIR skierowaliśmy pismo w 
sprawie mostku przy wiadukcie kolejowym w Sulęcinku. Nowym pracownikiem 
Urzędu Gminy w wyniku przeprowadzonego konkursu został Pan Marcin 
Mańkowski. Będzie pracował na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i 
drogownictwa. 
 
Radny Krzysztof Jankowiak – zapytał jakie wykształcenie ma Pan Mańkowski 
 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy – ma wykształcenie wyższe o kierunku 
gospodarki przestrzennej. 
 
Nie było innych zapytań do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 
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W dyskusji głos zabrali: 
radna Urszula Kosmecka wnioskowała, aby w rozdziale 01095 zdjąć środki na 
wykonanie podkładów2 geodezyjnych pod budowę kanalizacji w Solcu i 
Sulęcinie. Najpierw musimy rozstrzygnąć gdzie będzie pierwsza budowana 
kanalizacja. Jeżeli w Pięczkowie i Witowie, a nie wyobrażam sobie, żeby tak nie 
było, to moim zdaniem szkoda pieniędzy na podkłady, które w najbliższych 
latach nie będą potrzebna.  
 
Radny Dariusz Psyk – a może najpierw trzeba kanalizować Solec i Sulęcin i 
wtedy okaże się, że niepotrzebnie zostały wydane pieniądze na dokumentację 
Pięczkowa i Witowa. Będzie nowa oczyszczalnia i ścieki będą potrzebne, a jak 
będziemy najpierw kanalizować Pięczkowo i Witowo to nie dosyć, że nie 
będziemy mieć pieniędzy za ścieki z Solca i Sulęcina to jeszcze będziemy 
musieli płacić Miłosławowi.  
 
Radna Urszula Kosmecka – uważam, że nieważne jest dla mieszkańców gdzie 
jego ścieki będą składowane. Mieszkańcy chcą mieć taniej.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – nie wiem skład taka dyskusja. Przecież to, 
że robimy podkłady dla Solca i Sulęcina było omawiane na Komisji Rozwoju 
Gminy.  
 
Pan Wójt – w najbliższym czasie rozpoczną się naboru na środki unijne i 
musimy mieć przygotowane projekty. Nie posiadamy pieniędzy na kanalizacje 
Pięczkowa i Witowa. Zawsze mówiłem, że będziemy to robić jeżeli uzyskamy 
na ten cel dofinansowanie.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – dokumentacja na Pięczkowo i Witowo ma 
być tak zrobiona, aby umożliwić przyłączenie tych wsi do oczyszczalni w 
Sulęcinku 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej Urszuli 
Kosmeckiej, aby z rozdziału 01095 zdjąć środki na wykonanie podkładów 
geodezyjnych w Solcu i Sulęcinie.  
 
Za wnioskiem głosowało 6 radnych, 8 radnych było przeciwnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Wniosek Radnej Kosmeckiej nie został przyjęty.  
 
Radny Paweł Maciejewski – na co jest dodatkowo 1tys, zł dla OSP Murzynowo 
Leśne. Czy są to pieniądze na remont samochodu.  
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Pan Wójt – są to środki na odnowienie elewacji remizy OSP, gdy w tym roku 
odbywają się tam dożynki powiatowe. rem,ent samochodu wmiesi się w 
środkach strażackich.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – dodatkowo wyjaśnił tą sprawę Radnemu 
Maciejewskiemu. 
 
Nie było więcej pytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2015 rok została przyjęta przy 10 głosach za przyjęciem 
uchwały, 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych). 
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wszyscy Radni otrzymali 
sprawozdanie z działalno9ści Gminnego Ośrodka Kultury i zaproponował, aby 
tego sprawozdania nie odczytywać, a zadawać jedynie pytania. 
 
Radny Psyk stwierdził, że jeżeli nie będzie pytań to nich Dyrektor pochwali się 
osiągnięciami 
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – bardzo wiele dało Ośrodkowi 
zatrudnienie pracownika. Dzięki temu zorganizowaliśmy w 2014 roku 7 imprez 
więcej. Za sukces uznajemy także pozyskiwanie środków unijnych na imprezy. 
Dzięki tym dodatkowym środkom możemy zapewnić lepszy poziom imprez.  
Podziękował za pomoc i środki dla GOK. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach za 2014 rok 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/33/20125 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 
rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wszyscy Radni otrzymali 
sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2014 rok 
i zaproponował, aby tego sprawozdania nie odczytywać, a zadawać jedynie 
pytania. 
 
Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Sp0-
raw Społecznych – Komisja wysłucha ła na swym posiedzeniu obydwu 
sprawozdań i stwierdzono w dyskusji, że obydwie instytucje prawidłowo i w 
miarę posiadanych możliwości pozyskują środki unijne na działalność. 
Działania te są różnorodne zarówno w GOK jak i bibliotece. Mankamentem jest 
lokal biblioteki w Pięczkowie.  W GOK należałoby wyremontować tył budynku 
w Garbach oraz zakupić tam krzesła.  
 
Pani Alicja Golińska – pozyskujemy środki unijne na drobne projekty, ale 
największym naszym sukcesem było to, że zakwalifikowaliśmy się do programu 
rozwoju Bibliotek. Podziękowała wszystkim za współpracę. 
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy za 2014 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
 
Uchwała Nr VI(I/34/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2014 roku 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały  w sprawie 
ustalenia odpłatności za korzystanie z kompleksu boisk w Krzykosach. 
 



-7- 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Ewa 
Tomczak – Sekretarz Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia 
odpłatności za korzystanie z kompleksu boisk w Krzykosach została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 11.  
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014 w imieniu 
Wójta przedstawiła Radzie Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał pytań w tym temacie. 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i 
Garbach.  
 
Radny Jerzy Dominik stwierdził, że w Pięczkowie nie ma cmentarza pw. św. 
Katarzyny. Uważam, że moce przerobowe oczyszczalni są w projekcie uchwały 
złe. 
 
Pan Wójt – na pewno jest to błąd z nazwą cmentarza i z mocą przerobową 
również. Poprawimy to. 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażanie woli kontynuacji członkowstwa Gminy Krzykosy w Stowarzyszeniu 
Lider Zielonej Wielkopolski tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz 
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu  
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażanie woli 
kontynuacji członkowstwa Gminy Krzykosy w Stowarzyszeniu Lider Zielonej 
Wielkopolski tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 14. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Krzysztof Jankowiak – zapytał czy ktoś z Urzędu kontroluje bądź 
nadzoruje wykonawców robót na inwestycjach gminnych. N[p. prowadzony jest 
II etap budowy przedszkola w Sulęcinku. Budowa jest tak prowadzona, że został 
zalany sufit i ściany w istniejącym budynku. Zerwany został styropian z 
elewacji i zniszczył się. Zerwane są murki oporowe i blachy. Uważam, że chyba 
niezgodnie z projektem wykonawca to robi. Na ul. Szkolnej jest niewłaściwe 
odwodnienie.  Źle jest zrobione skrzyżowaniu ul. Kopczynowskiej, bo woda 
zbiera się na środku, a nie spływa.  Uważam, że przyczyna takich sytuacji jest 
brak nadzoru w trakcie inwestycji. 
 
Radny Dariusz Psyk – po co tyle garbów jest na ul. Sportowej w Sulęcinku 
 
Pan Wójt – środki na budowę przedszkola zostały przekazane do budżetu szkoły 
i tam powinien być inspektor nadzoru. Bieżący nadzór powinna też mieć Pani 
Dyrektor i Dyrektor GOO. Odwodnienie na ul. Szkolnej będzie poprawione. n 
Trudny jest problem z odwodnieniem na ul Kopczynowskiej, bo tam nikt nie 
chce wyrazić zgody aby na jego stronę woda odchodziła.  Pan Niemier z 
Sulęcinka zwrócił się o możliwość założenia garby na ulicy Sportowej. 
Wyraziliśmy na to zgodę. Tam przebiega linia energetyczna. Tak to zostało 
rozwiązane, aby nie ciąć asfaltu. 
 
Radny Karol Tomaszewski – naprawiany był asfalt w Miąskowie, ale tylko 
wokół zakładu Pana Polowczyka, a dalej już nie. 
 
Radny Krzysztof Jankowiak – po interwencji Pani Dyrektor inspektor nadzoru 
pojawił się i zabrał dzi9ennik budowy w którym nie było nawet wpisu geodety. 
 
Radna Anna Wojtkowiak – uważam, że te 10 tys. zł powinno być przeznaczone 
na inny cel niż podkłady geodezyjne np. na oświetlenie. Również uważam, że w 
pierwszej kolejności powinna być robio0na kanalizacja w Pięczkowie i 
Witowie.  
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Pan Wójt – zgłosimy sprawę naprawy asfaltu w Miąskowie. Zrobienie 
podkładów geodezyjnych i map potrwa około dwóch lat i już musimy to robić, a 
nie zdejmować pieniądze.  
 
Do pkt. 14. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Dariusz Psyk – poinformował, że posiedzenie Komisji Rozwoju odbędzie 
się w dniu 29 maja 2015 roku. Tematem będzie realizacja budżetu gminy za 
2014 rok. 
Uważam, że w planie zagospodarowania przestrzennego należy zapisać 
możliwość powstawania ferm fotowoltaicznych. 
 
Radna Anna Wojtkowiak – poinformowała zebranych o tematach jakimi 
zajmowała się Komisja Budżetowo – Finansowa na swoim posiedzeniu. 
 
Radna Zofia Grzesik – poinformowała Radę o pracy Komisji Oświaty w 
ostatnim okresie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pisma jakie wpłynęły do Rady 
w ostatnim czasie.  

1. Od mieszkańców Murzynowca Leśnego w sprawie drogi. 
2. Od Pani Chojnackiej. Przekazaliśmy do Dyrektora Szkoły w Krzykosach. 

Dyrektor dała odpowiedź Pani Chojnackiej 
Radny Jerzy Dominik –  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pieczkowo – podziękowała za współpracę 
Dyrektorowi GOK i Biblioteki. Też uważam, że kanalizacja w Pięczkowie i 
Witowie powinna być pierwsza. 
 
Radna Anna Wojtkowiak – czy w tym roku będzie oświetlenie do Pana Rybki. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – co dzieje się dalej z Internetem 
szerokopasmowym. Może dobrym rozwiązaniem odwodnienia skrzyżowania na 
Kopczynowskiej byłoby podłączenie do kanalizacji. 
 
Pani Alina Nowak – potrzebne są tablice informacyjne do miejscowości Wiosna 
i Wygranka.  
 
Radny Arkadiusz Kosmecki – dziękuję za interwencję w sprawie boiska. Też 
uważam, że 10 tys. na podkłady powinno iść na i9nny cel.  
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Pan Przewodniczący Rady Gminy nie wiem po co ta dyskusja nad tymi 10-
cioma tysiącami. Omawiane to już było. Jeżeli Wójt widzi zasadność 
wydatkowania to nie wiem dlaczego tyle dyskusji jest na ten temat. 
 
Radny Paweł Maciejewski – po co kłócimy się o tabliczkę na parę złotych jeżeli 
stać nas na to, aby wydać 10 tys. zł na podkłady i położyć to na półce. Po co 
przyszli po Komisji do mnie pracownicy. Tylko po to, żeby mnie zdenerwować. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – w Radzie trzeba działać 
zgodnie i dogadywać się, bo tylko zgoda buduje. Należy wyczyścić rów „Baba”. 
Co z oczyszczalniami przydomowymi. 
 
Pan Wójt – projekt jest, że lampa w Witowie do Rybki w tym roku będzie. Do 
kanalizacji nie można podłączyć odwodnienia. tam chyba do lasu 
odprowadzimy tą wodę. Na razie skierowana jest woda do rowu. Nie ma 
możliwości, aby tablice do wszystkich miejscowości ustawiać. Będzie robiony 
rów „Baba”. Będzie następny etap działań w sprawie Internetu.  
 
Radny Jerzy Dominik – żeby te 10 tys. było od razu zapisane w budżecie to nie 
byłoby dzisiaj dyskusji.  
 
Radny Teofil Grewling – przy projekcie budżetu Komisje wnioskowały o środki 
na ten cel.  
 
Radny Arkadiusz Kosmecki –mamy obawy, która kanalizacja będzie pierwsza 
realizowana. 
 
Radna Urszula Kosmecka – kanalizacja to nie temat na dzisiaj. Tym muszą 
zająć się Komisje. 
 
Pan Wójt – tylko sugestie Rady biorę pod uwagę w swoich działaniach.  
 
Nie zgłoszono i9nnych zapytań ani wniosków. 
Do pkt. 15. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął VII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                               Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                                Rady Gminy 
                                                                                      
                                                                                       Wiesław Zając 


