
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2016 
z XXVI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

25 listopada  2016 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 Bogumiła Kosmowska - Jerzyniak  –Kierownik Ośrodka Pomocy   
Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXVI 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 XXVI 
Sesji Rady Gminy Krzykosy  
Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Porządek XXVI 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 uchwale budżetowej na 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy 
Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 
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10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu. 
11. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji. 
 
 

Do pkt. 3. 
Protokóły  z ostatnich Sesji tj XXIV zwyczajnej oraz XXV Uroczystej Sesji 
zostały przesłane radnym na pocztę elektroniczną  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w związku z powyższym 
zostały one przyjęte bez odczytania. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że zapoznał się z protokołami i jego zdaniem 
zgodnie odzwierciedlają przebieg XXIV i XXV Sesji Rady Gminy 
  
Nikt z Radnych nie miał uwag do propozycji Pana Przewodniczącego. 
 
Protokóły z XXIV i XXV  Sesji Rady Gminy zostały przyjęty 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 protokółu) 
 
Do pkt. 5. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 31 października br. złożyliśmy drogą elektroniczną na budowę 
kanalizacji w Pięczkowie i Witowie. W dniu 3 listopada br. uczestniczyliśmy z 
Przewodniczącym Rady w otwarciu Komisariatu Policji w Nowym Mieście. W 
tej chwili mamy na naszym terenie dwóch dzielnicowych. W dniu 9 listopada 
2016 roku odbył się odbiór drogi Solec – Przymiarki. Została wykonana przed 
planowanym terminem. W dniu 11 listopada uczestniczyłem w obchodach Dnia 
Niepodległości w Pięczkowie. Szkoda, że tak mało ludzi bierze udział w tej 
patriotycznej uroczystości. W dniu 17 listopada br. uczestniczyłem w 
Powiatowym Zjeździe ZOSP w Środzie Wlkp. Wybrano nowe władze oraz 
delegatów na Zjazd Wojewódzki. W dniu 18 listopada br. uczestniczyłem w 
zebraniu sprawozdawczym WTT Solec. Prezes złożył sprawozdanie za 2016 rok  
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oraz zaproponował program działania WTT na 2017 rok. W dniu 22 listopada 
br. uczestniczyłem w spotkaniu na którym zaprezentowano płytę zespołu 
„Tośtoki”, która została nagrana w ramach Programu Dom Kultury + w ramach 
projektu „Aukcja pomysłów”. W dniu 25 czyli dzisiaj zostanie podpisany akt 
notarialny na przyjęcie świetlicy wiejskiej w Wiośnie. Trwa naprawa dróg w 
gminie żużlem. Wniosek na budowę drogi przez Murzynowo Leśne znajduje się 
na wysokiej pozycji w rankingu i mamy nadzieję, że w przyszłym roku droga 
będzie realizowana.  
 
Nikt z radnych nie miał pytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w uchwale budżetowej na 2016 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. 
 
Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany w 
uchwale budżetowej na 2016 rok została przyjeta 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. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Krzykosy zmieniającej uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2017 rok 
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Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani 
Katarzyna Kasperska -   Koordynator ds. Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie rocznego 
programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) - Pięczkowo 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) – Sulęcinek 
 
Do pkt. 11. Składanie interpelacji zapytań radnych. 
 
Nikt nie zgłosił interpelacji ani nie miał zapytań.  
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski.  
 
Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił 
Radzie informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy … – 
przedstawił Radzie informację z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy. 
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – w dniu 22 listopada br. w 
Pięczkowie koncertem Tośtoków zakończyliśmy program Dom Kultury +, w 
którym to programie zrealizowaliśmy 7 projektów.  
 
Radna Anna Wojtkowiak – wożony obecnie żużel jest bardzo mokry, a tym 
samym bardzo będzie go mniej. Drogi w tej chwili sa w tak złym stanie, ze nie 
można żużla wozić, bo to nic nie daje.  
 
Pani Krystyna Lis – sołtys Sulęcin – zapytała czy jest możliwość aby więcej 
mieszkańców mogło podłączyć się do sieci światłowodowej. 
 
Pan Feliks Szmania – sołtys Murzynowo Leśne – nadal Sołtysi nie wiedza o 
dostawach żużla do poszczególnych wsi.  
 
Pan Wójt – w lecie żużla Firma nie miała. Jest teraz. Mówią, że przez to iż jest 
mokry dostarczą go więcej. My ten żużel możemy zważyć. Na pewno stan dróg 
jest utrudnieniem  w ich naprawie. Przedstawiciele INEA mówią, że możliwe są 
dalsze podłączenia do sieci światłowodowej w tych wsiach gdzie jest już sieć. 
Prowadzimy rozmowy, aby sieć została wybudowana we Witowie.  
 
Radny Dariusz Psyk – zwrócił się z wnioskiem aby w fazie wykonywania 
różnych projektów miedzy innymi na oświetlenia były dokonywane wizje 
lokalne, bo w tej chwili lampy zakładane są w bramach i to jest zgodne z 
projektem. 
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Pan Jerzy Głowala – Sołtys Sulęcinek – zgłosił ten sam problem.  Podziękował 
sołtysowi i mieszkańcom Murzynowa Leśnego za pomoc w realizacji w 
Sulęcinku inscenizacji z okazji rocznicy Chrztu Polski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – zasypany został rów na ul. Kwiatowej i 
teraz w tym rejonie nieprzejezdne są ulice.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – otrzymałam wiele gratulacji z okazji 
wydania płyty Tośtoków. Powiedziała, że bardzo ją cieszy wykonany remont 
świetlicy, bo zespół Tośtoki będzie miał dobre, ogrzewane miejsce na spotkania. 
 
Do pkt. 13. 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wiesław Zając zamknął XXIV Sesję 
Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 
 
 
 
 


