
P R O T O K Ó Ł XLII/2010 
z XLII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej  

w dniu 29 czerwca 2010r. 
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 – Główny Księgowy 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak  – Kierownik Ośrodka Pomocy  
                                                                    Społecznej w Krzykosach 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
 
Do pkt. 1 i 2. 
 
Otwarcia XLII 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 13 
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 13 radnych)  
 
Porządek XLII 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 2010 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o  
    przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
gruntowej 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność  
     gminy Krzykosy 
12. Wolne głosy i wnioski.    
13. Zakończenie Sesji. 
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Do pkt. 3. 
 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, który 
stwierdził, że zapoznał się on z protokółem z poprzedniej Sesji i zgodnie 
odzwierciedla jej  przebieg. Wobec powyższego zaproponował, aby przyjąć  
Protokół z ostatniej tj. XL Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez 
odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych).  
 
Do pkt. 4.  
 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, kolory 
przedstawił Radzie informację ze swych działań w okresie od ostatniej Sesji 
Rady Gminy. 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 5.  
 
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki –  Wójt Gminy Krzykosy, który przedstawił 
Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady Gminy.  
Pan Wójt powiedział, że: 
Mieliśmy Kontrolę z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Mamy 
kłopot z gruntem,. Który przekazała nam Agencja pod tereny sportowe w 
Sulęcinku, a my sprzedaliśmy do Kurii pod budowę kościoła.  Nie wiem co 
zrobimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli Agencji płacić za ten grunt. 
Spotkaliśmy się z mieszkańcami Sulęcinka w sprawie dalszej budowy 
kanalizacji. Będzie budowana zgodnie z planem.  W dniach 5 – 6 czerwca br. w 
Młodzikowie był czempionat koni. 
Uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Wojewodą w sprawie powodzi. Dyskusja 
była miedzy innymi na temat roli zbiornika retencyjnego w Jeziorsku oraz o 
środkach na odszkodowania.  
12 czerwca odbyła się coroczna impreza w Pięczkowie „Wieś się bawi”.  
19 czerwca w Pieczkowie miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło 
swoje 50-lecie. 2 maja odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. 3 maja OSP 
Pięczkowo obchodziła również Dzień Strażaka. Zakończono rozgrywki Ligi 
Gminnej w Piłce Nożnej. Zwyciężyła drużyna z Witowa. W dniu 4 lipca w 
Witowie odbędzie się powiatowy finał rozgrywek w piłce nożnej. Jest zrobiony 
wjazd na drogę 11 w Bronisławiu. Odbędzie się przetarg na wykonanie drogi 
powiatowej w Krzykosach.  Pan Wójt podał wyniki głosowania w wyborach 
prezydenckich w dniu 20 czerwca br.  W dniu 23 czerwca odbyło się otwarciem 
placu zabaw w Witowie. W dniu 21 maja br. ogłoszone został pogotowie  
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powodziowe na terenie gminy, a w dniu 24 maja br. alarm powodziowy.  Pan 
Wójt omówił jakie zadania były wykonywane w trakcie akcji powodziowej na 
terenie gminy. 14 czerwca alarm został odwołany.  Złożyliśmy już do 
Wojewody wniosek o naprawę wału oraz zwrot kosztów poniesionych na akcje 
powodziową.  
 
Nikt z radnych nie miał pytań do wypowiedzi Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – Główny 
Księgowy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLII/260/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLII/262/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie trybu prac nad 
projektem budżetu została przyjęt5a jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
13 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gmin y przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 
I półrocze. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała nr XLII/264/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia zakresu i 
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych  
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nabycia na rzecz 
gminy nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt  
Gminy Krzykosy 
 
Po szerokiej dyskusji Radni uznali, że złożone wyjaśnienia nie satysfakcjonują 
ich i uchwały nie będą podejmować. 
 
Za odrzuceniem projektu uchwały głosowało 7 radnych, przeciwnych było 5 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Uchwała nie została przyjęta.   
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Do pkt. 12  Wolne głosy i wnioski 
 
Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim podziękowanie za 
zaangażowanie w akcji powodziowej oraz za zebranie i transport darów do 
Wilkowa. 
Poinformował także, że Kapituła Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Krzykosy” tytuł ten przyznała Pani Czesławie Ziętej. 
Nominowani do tytułu byli także Pani Irena Gorzelańczyk i Pan Kazimierz 
Trzeciak 
 
Radny Leszek Maźwa mówił na temat osiągnięć sportowych Gimnazjum w 
Pięczkowie. Chłopcy z Pieczkowa zdobyli drużynowo Mistrzostwo 
Wielkopolski w Lekkiej atletyce.  
 
Pan Andrzej Paczkowski – Prezes WTT Solec – mówił o sytuacji powodziowej 
w gminie Wilkowo. Tam straty są kolosalne. W tej chwili cała gmina to jest 
grzęzawisko. Kto tego nie widział, to nie może wyobrazić sobie ogromu strat.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – podziękowała za wyróżnienie tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Krzykosy”. 
Wnioskowała także o dodatkowego nauczyciela do przedszkola w Pięczkowie. 
Jest w przedszkolu dużo dzieci w tym dużo trzylatków. 
 
Pan Paweł Maciejewski – sołtys – w każdej wsi droga dojazdowa do wału 
powinna być taka, aby ciągle była przejezdna W budżecie powinny być środki 
na ten cel. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – podziękował za udział w akcji 
powodziowej mieszkańcom Solca oraz OSP Murzynowo Leśne, które było 
zaangażowane w ich miejscowości.  
 
Radna Irena Gorzelańczyk – zapytała czy rolnicy otrzymają zwrot kosztów 
paliwa za udział w akacji powodziowej. Jej zdaniem taki zwrot powinien być, 
bo nie wszyscy rolnicy angażowali się. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – przeciwna jestem, aby dawać 
pieniądze za akcje powodziową. To skłóci mieszkańców. Wszyscy pracowali z 
potrzeby serca, a nie dla pieniędzy.  
 
Pan Paweł Maciejewski – sołtys Krzykosy – to nie tak było jak mówi radna 
Gorzelańczyk, że nie wszyscy angażowali się. Każdy miał do wykonani9a swoje 
zadanie.  
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Pan Wójt – drogi dojazdowe były na bieżąco naprawiane, ale woda ciągle je 
psuła. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na naprawę dróg i inne wydatki 
w związku z powodzią został złożony do Wojewody.  
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za pomoc przy akcji powodziowej, a Panu 
Paczkowskiemu za zorganizowanie pomocy dla Gminy Wilków. Za 
zaangażowanie dziękuję przede wszystkim sołtysom. 
W trym roku przedszkole będzie działać na tych samych zasadach, a od 
przyszłego roku nie będzie już zerówki. Uważam, że pomoc można zapewnić 
również stażystami. Zwrotu za paliwo chyba nie będzie, bo mam też obawy o 
skłócenie mieszkańców.  
 
Radny Teofil Grewling – dziękuję wszystkim za udział w akcji powodziowej. 
Nowe auto strażackie w Sulęcinie sprawdziło się.  
 
Pan Robert Witczak – sołtys Młodzikowice – dziękuję za pomoc w akcji 
powodziowej, a szczególnie Panu Danielowi Pachurze. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                         
                                                                                 Wiesław Zając 
 


