
 
 

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

w dniu 16 marca 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 Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Starszy brygadier Pan Marian Przewoźniak – Komendant Powiatowy 
Państwowej STRAŻY Pożarnej w Środzie Wlkp. 
Podinspektor Pan Zbigniew Miękisiak – Z-ca Komendanta oraz Naczelnik 
Wydziału Drogowego i Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Środzie 
Wlkp. 
Młodszy aspirant Pan Piotr Nowak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w 
Nowym Mieście n/Wartą 
 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXIX 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 14 
radnych, co stanowi 93,3 % ogółu Radnych. Wobec powyższego Rada jest 
władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku Sesji. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawki do projektu porządku Sesji 
polegające na tym, że zaproponował dodanie pkt. 15 o treści: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów  
dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym oraz na tym, że 
punkty  7 i 8 projektu porządku Sesji miałyby numerację 6 i 7. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionej zmiany porządku Sesji i została 
ona zatwierdzona jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych)  
 



Porządek Sesji został przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
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Porządek XXXIX 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. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. o  
    pożarach i innych zdarzeniach na terenie gminy Krzykosy w 2009 roku 
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  
   i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2009 roku 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego  
   Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2009 rok. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki  
     Publicznej Gminy Krzykosy za 2009 rok. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka  
     Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2009 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  
       wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do WSA w Poznaniu 
      rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  
     gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.  
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów  
     dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym.  
16.Wolne głosy i wnioski. 
17.Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Protokóły z ostatniej tj. XXXVIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie – 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji 
 
Nie zgłoszono uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXXVIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 4. 



Informacje ze swych działań od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił Pan 
Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
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Do pkt. 5. 
Informację o swych działaniach między Sesjami Rady przedstawił Radzie Pan 
Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział, że: 
16 lutego br. otwarto oferty na budowę kanalizacji w miejscowości Sulęcinek. 
Było 7 ofert. Kosztorys opiewał na kwotę 4,8 mln zł. Oferty były od około 2 
mln 200 tys. zł do 4mln 300 tys. zł.  Na budowę ul. Zielonej w Pięczkowie było 
5 ofert. Wybrano firmę Pana Marzyńskiego z Wilkowyi. Prace na tej drodze już 
trwają. 17 lutego złozyli8smy wniosek o dofinansowanie inwestycji 
wodociągowania Młodzikowic i Bronisławia.  25 lutego uczestniczyłem w 
Finale Powiatowego Turnieju Szachowego. Z Przewodniczącym Rady Gminy 
uczestniczyliśmy w Gali Nadania Sulisława w Środzie Wlkp. 27 lutego 
uczestniczyłem w uroczystości z okazji 80 -lecia urodzin Dyrygenta Chóru Głos 
z nad Warty z Sulęcinka. 23 lutego odbyło się spotkanie w sprawie 
ewentualnego zagrożenia powodziowego.  23 lutego uczestniczyłe3m również w 
spotkaniu Rady Nadzorczej SKR. W dniu 5 marca br. uczestniczyłem w 
zebraniu Spółki Wodnej. Odbył się przetarg na sprzedaż działek. Sprzedano 
jedną działkę w Krzykosach. Na ogłoszony przetarg na remont świetlicy w 
Garbach wpłynęło 8 ofert. Mamy decyzję Agencji Nieruchomości Rolnych o 
przekazaniu gminie gruntów pod boisko w Sulęcinie i przy świetlicy na 
Wiośnie. Trwają zebrania w OSP oraz w Sołectwach. Byłem z życzeniami o 
najstarszej mieszkanki gminy, która ukończyła 101 lat.  
 
Nie zgłoszono żadnych zapytań do informacji Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
 
Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2009 roku 
przedstawił Radzie Pan Marian Przewoźniak – Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.  
(informacja komendanta stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Pan przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą planowane od ubiegłego 
Romku szkolenia dla strażaków spoza krajowego systemu gaśniczego. 
 
Pan Marian Przewoźniak – po zebraniach strażackich ustalimy z Wójtami kiedy 
takie szkolenia odbędą się.  
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Radna Irena Gorzelańczyk – ze sprawozdania wynika, że na skrzyżowaniu z 
trasą S11 w Krzykosach jest wiele wypadków i światła, o których tyle mówimy 
są konieczne.  
 
Nie zgłoszono innych zapytań. 
 
Informacja została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 
2009 roku przedstawił Radzie Pan Zbigniew Miękisiak – Z-ca Komendanta 
Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Antoni Sibilski – w godzinach dopołudniowych był wypadek na 
skrzyżowaniu z trasą S11, a zwłoki leżały na poboczu kilka godzin. Tak chyba 
nie powinno być.  
 
Pan Zbigniew Miękisiak – w takich przypadkach są odpowiednie procedury i 
muszą być zachowane. Musi dojechać prokurator i lekarz sądowy z Poznania, a 
to na pewno trwa.  
 
Pan Krzysztof Ambroży  - sołtys Młodzikówko – prosił o interwencję Policji w 
sprawie wałęsających się psów. Zgłaszałem już ten problem, ale interwencji 
Policji nie było.  
 
Pan Zbigniew Miękisiak – nie wierzę w to, bo my wszystkie interwencje 
podejmujemy. 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – zapytała dlaczego nie można założyć sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu w Krzykosach.  
 
Radny Romuald Pawlik – kilka razy pisma pisaliśmy i wiemy tylko tyle, że maja 
zrobić zwolnienie na trasie S11, co nic nie da.  
 



Pan Zbigniew Miękisiak – założenie świateł nie zależy od nas, a my wszystkie 
wasze wnioski popieramy. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 
2009 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIX/238/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2009 roku 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Do pkt. 8.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby nie odczytywać sprawozdania 
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 rok ponieważ wszyscy radni 
otrzymali to sprawozdanie i było ono omawiane na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich Komisji.  
 
Nie było innych propozycji 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach za 2009 rok 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  



 
Uchwała Nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2009 
rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
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Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby nie odczytywać sprawozdania 
z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2009 rok ponieważ 
wszyscy radni otrzymali to sprawozdanie i było ono omawiane na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich Komisji.  
 
Nie było innych propozycji 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 
2009 rok 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXIX/241/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2009 rok 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby nie odczytywać sprawozdania 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2009 rok ponieważ 
wszyscy radni otrzymali to sprawozdanie i było ono omawiane na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich Komisji.  
 
Nie było innych propozycji 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach za 2009 rok  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr XXXIX/242/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 
2009 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
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Do pkt. 12.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy przedstawił Radzie projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
odprowadzanie ścieków 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIX/243/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków 
została przyjęta przy 10 głosach za przyjęciem uchwały, 1 głosie przeciwnym i 
1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych). 
 
Do pkt. 13.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
 
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że odwołujemy się tylko dlatego, aby sąd 
wypowiedział się jakie Rada ma kompetencje w tej sprawie, bo teraz to nie 
możemy żadnych uzgodnień prowadzić tylko zgadzać się na propozycje 
związków zawodowych. 
 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIX/244/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze została przyjęta przy 7 głosach za 
przyjęciem uchwały, 3 głosach przeciwnych oraz 2 wstrzymujących (w 
głosowaniu uczestniczyło 12 radnych). 
 
Do pkt. 14. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie gminy roku 2010 środków sołeckich  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 



Uchwała Nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie gminy roku 2010 środków sołeckich została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
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Do pkt. 15. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie w 
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym 
dzierżawcom  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIX/246/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom  została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 16. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie protest mieszkańców 
Miąskowa i Murzynówka w sprawie budowy w Murzynówku Biogazowni. 
 
Radny Michał Grochowski – czy jest już zrobiona ekspertyza oddziaływania tej 
inwestycji na środowisko.  
 
Radny Wiesław Zając – też uważam, że Biogazownia nie powinna powstać. 
 
Radna Alina Nowak – również uważam, że mieszkańcy mają rację protestując 
przeciwko budowie Biogazowni. W Miąskowie jest już uciążliwa ubojnia 
zwierząt.                        l 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – uważam, że Biogazownia w Miąskowie nie 
powinna powstać, bo jest uciążliwa dla środowiska, ale należy wyznaczyć inne 
miejsce w gminie dla tej inwestycji. 
 
Radny Dariusz Psyk – nie wiemy prawie nic o funkcjonowaniu biogazowni. 
Musimy tematem zainteresować się. Jeżeli Hand – Mięs. Robi coś źle z 
odpadami to należy od razu podjęć stosowne działania. 
 
Pan Stanisław Janasik – sołtys – głównym winowajcą, tego zamieszania jestem 
oczywiście ja. Pan Polowczyk zwala wszystko na mnie. Kontrola z Urzędu 



Gminy była zapowiedziana i wszystko zostało przygotowane. Uważam, że w tej 
sprawie wszyscy powinniśmy wspierać się. Nie mam nic przeciwko działalności 
Hand. Mięs. W Miąskowie, ale tymi metodami działać nie można. Nasza reakcja 
może jest zbyt późna. Zapraszam na zebranie wiejskie w Miąskowie. 
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Stwierdził ponadto, że nakazy płatnicze wystawiane są na osoby zmarłe.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gmin y odczytał pismo do Rady skierowane przez 
Szkołę Wieczorową o zwolnienie jednej klasy w lokalu szkoły w Krzykosach 
z podatku. Jeżeli firma będzie płacić ten podatek do szkolę trzeba będzie 
zamknąć, bo jest mało uczniów.  
 
Radna Irena Gorzelańczyk – niech Wójt zwolni ich do końca roku szkolnego.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do końca marca należy 
składać wnioski o nagrody sportowe oraz o nadanie tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Krzykosy”.  
 
Radny Teofil Grewling – przedstawił Radzie protokół z kontroli Komisji 
Rewizyjnej dotyczący gospodarki mieszkaniami komunalnymi. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że posiedzenie Komisji w 
sprawie realizacji budżetu gminy za 2010 rok odbędzie się w dniu 24 marca o 
godz. 8.15. 
 
Radny Stanisław Mikołajczyk – z protokółu Komisji Rewizyjnej wynika, że n ie 
wszyscy mieszkańcy są równo traktowani. 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – zapytała na co wydano 41.ooo zł w mieszkaniach 
komunalnych. 
 
Radny Teofil Grewling – udzielił informacji na co były wydatkowane środki w 
2009 roku  w mieszkaniach komunalnych. 
 
Radny Florian Frąckowiak – czy będą sprzedawane mieszkania w Garbach 
jeżeli musimy rozpocząć nowe procedury. 
 
Pan Wójt – przedstawił pismo z Powiatowego Nadzoru Budowlanego w sprawie 
budynku komunalnego nr 27 w Garbach.  
Oprócz dróg powiatowych o których mówiłem wcześniej odśnieżaliśmy również 
drogę powiatową w Młodzikowicach.  



Nakaz płatniczy dostarczany jest użytkownikowi, ale wystawiony musi być na 
właściciela, chociaż ten nie żyje. 
Może Biogazownia byłaby mniej uciążliwa gdyby nie pracowała na gnojowicy i 
odpadach z masarni, ale moim zdaniem inny materiał też śmierdzi.  
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Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – czy to prawda, że jednym z miejsc 
lokalizacji elektrowni atomowej jest Nowe Miast n/Wartą. 
 
Radny Antoni Sibilski – może lepiej ustawić wiatraki niż Biogazownię.  
 
Pan Stanisław Janasik – sołtys Miąskowo – wiatraki też są szkodliwe. 
Mieszkańcy Brodowa już narzekają. 
 
Radna Alina Nowak – zgłosiła sprawę naprawy drogi z Wiosny do Pięczkowa. 
Poinformowała, że do Zaocznej szkoły średniej w Krzykosach chodzi 15 osób. 
 
Pan Paweł Maciejewski – sołtys Krzykosy – potrzebny jest krąg i kratka do 
odwodnienia na ul. Zacisze w Krzykosach. Należy pilnie naprawić drogę 
dojazdową do Warty w Krzykosach. Coraz więcej pracy mają sołtysi, a nie mają 
za to zapłacone. Dla sołtysów nie ma nigdy pieniędzy. 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – czy będzie budowana droga powiatowa w 
Krzykosach. 
 
Pan Wójt – nie wiem czy elektrownia atomowa będzie w Nowym Mieście 
n/Wartą, ale dowiem się.  Cieszyłem się bardzo, że powstała Szkoła Rolnicza w 
Krzykosach, ale widzę, że już zaczynają się problemy. Chciałbym, aby jak 
najwięcej uczniów było w tej szkole. Będziemy działać w sprawie odwodnienia 
na ul. Zacisze w Krzykosach. Na razie nie wiadomo czy będzie robiona droga 
powiatowa w Krzykosach, ale ciągle mamy nadzieję, że tak. Będzie problem z 
naprawą drogi do Wartę w Krzykosach, bo to jest bardzo długi odcinek. 
Powodzi chyba już nie będzie. Zagrożenia nie ma. Będziemy zastanawiać się 
nad wynagrodzeniem sołtysów.  
 
Radny Romuald Pawlik – uważam, że powinniśmy rozpocząć jakieś działania w 
sprawie wybudowania mieszkań socjalnych, bo Inspektor Nadzory 
Budowlanego nie odpuści nam w sprawie Garb.  
 
Radna Irena Gorzelańczyk – musimy coś robić z mieszkaniami komunalnymi, 
bo protokół z kontroli Komisji rewizyjnej mnie przeraził.  
 



Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik  Gminy – ustosunkuję się na piśmie do tego 
protokółu Komisji. 
 
Pan Wójt – już wysłaliśmy do komornika zaległe czynsze. Mamy środki na 
ogrzewanie gazowe w Pięczkowie. Mieszkania sprzedamy. W Solcu lokator nie 
płaci czynszu, bo nabył prawo do tego przed 1992 rokiem.  
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Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – Źle została naprawiona droga żużlem w 
Garbach. Teraz zrobił się tor przeszkód. 
 
Radny Wiesław Zając – zapytał kto pokrył koszty dokumentacji na budowę 
remizy OSP w Pięczkowie. 
 
Pani Skarbnik Gminy – my nie płaciliśmy, bo takiego zadania nikomu nie 
zlecaliśmy.  
 
Pan Micha ł Jankowiak – Dyrektor GOO – powiedział, ze 12 tys. zł jest 
potrzebne po to, aby dwie szkoły mogły wziąć udział w programie „Radosna 
Szkoła”. 
 
Radny Dariusz Psyk – zapytał kiedy będzie kupowana przez gmina kostka 
brukowa na chodniki. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXXIX Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                              Przewodniczący 
M. Skowrońska                                               Rady Gminy 
 
                                                                      Wiesław Zając                            
 


