
P R O T O K Ó Ł NR X/2011 
z X Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 21 września 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 Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Teresa Marszałkowska – Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

             Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia X 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 12 radnych, co 
stanowi 80,00% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku X Sesji 
Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych). 
 
Porządek X Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji  
    Rady Gminy 
5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy  
    Krzykosy z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu   
    długoterminowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr VIII/62/2011 Rady  
   Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca  2011 roku w sprawie zaciągnięcia  
   kredytu długoterminowego. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  
    finansowanie inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich”  
    realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
    – 2013. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy  
    Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu   
    długoterminowego. 
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10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  
      finansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowości  
      Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy – Solec oraz budowa  
      wodociągu Pięczkowo – Murzynówko” realizowanej w ramach Programu   
      Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  
     dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w  
     miejscowości Sulęcinek – etap III – podetap II”. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  
      finansowanie inwestycji pn. : Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek  
      – etap III – podetap II” realizowanej w ramach Programu Rozwoju  
      Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  
      lata 2011 – 2018. 
15. Wybory ławników do Sądu 
16. Wolne głosy i wnioski. 
17. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. VIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. VIII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych – od tego momentu w 
Sesji uczestniczyło 13 radnych) 
 
Natomiast protokół z IX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez 
odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o swych 
działaniach między Sesjami Rady Gminy 
(informacja 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:  
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 27 czerwca odbył się przetarg na budowę drogi z Solca do Sulęcinka. Wygrała 
firma Beger. 30 czerwca na ścieżce pieszo-rowerowej z Witowa do Pięczkowa 
odbył się miting w chodzie sportowym. Imprezę należy zaliczyć do udanych 
chociaż pogoda nie dopisała. Dziękuje organizatorom. W dniu 9 lipca przy 
Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne już spotkanie kapel podwórkowych. Też 
bardzo udana impreza.  
W dniu 15 lipca zamontowaliśmy dwa nowe przystanki autobusowe. Jeden w 
Krzykosach, jeden w Murzynowcu Leśnym. Stary przystanek został 
zamontowany w Lubrzu. W dniu 16 lipca odbyła się uroczystość 80-lecia Straży 
Pożarnej w Sulęcinie. W dniu 17 lipca odbył się Turniej Piłkarski o Puchar 
Wójta. W dniu 29 lipca br. została otwarta nowo wybudowana droga z 
Murzynowa do Garb. Dostaniemy jeszcze 120.000 zł zwrotu. 30 lipca odbył się 
coroczny Festyn Emeryci się bawią. Frekwencja bardzo dobra. Dziękuję 
organizatorom.  W dniu 3 sierpnia odbył się przetarg na wodociągowanie. 
Zgłosiło się 15 firm. Wybrana została firma Elpro – Eko z Poznania. Cena 
wykonania wodociągu 860.805 zł. W dniu 16 sierpnia 2011r. odbył się odbiór 
dachu na szkole w Murzynowie Leśnym. Ze  środków samorządu na to zadanie 
wydatkowano tylko 10.000 zł. Resztę szkoła pozyskała z innych źródeł. W dniu 
19 lipca br. w Murzynowce Leśnym spotkaliśmy się z Nadleśniczym w sprawie 
budowy rowu i grobli w lesie. Poczynione zostały stosowne ustalenia. 23 
sierpnia w Młodzikowie odbyło się zebranie z mieszkańcami w sprawie ustaleń 
dotyczących budowy wodociągu we wsi. W dniu 24 sierpnia podpisaliśmy 
umowę z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania 
wodociągowania. W dniu 22 sierpnia 2011r. otrzymaliśmy zwrot 30% tj. kwotę 
42.428,00 zł za realizacje zadań w ramach funduszy sołeckich w 2010 roku. W 
dniu 24 sierpnia br. prowadziłem rozmowy na temat otwarcia w Krzykosach 
dziennego Liceum Ogólnokształcącego. Nie ma chętnych aby otworzyć nową 
klasę Technikum Rolniczego zaocznego. W dniu 28 sierpnia br. odbyły się 
dożynki gminne w Krzykosach. Tradycyjnie jest to bardzo .ładna uroczystość. 
Dziękuje wszystkim za udział w dożynkach. W dniu 1 września br. 
uczestniczyłem w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w Gimnazjum w 
Sulęcinku. W dniu 4 września uczestniczyliśmy w dożynkach powiatowych. 
Trwają prace w świetlicach wiejskich. Przetarg na to zadanie zamknął się kwotą 
554.418,33 zł. Ptr5zeproweadzony był także remont w szkole w Krzykosach. 
Zwrot otrzymamy w wysokości 56.000 zł, a zadanie kosztowało 128.550 zł. 
Uzgodniona została nowa trasa przebiegu szybkiej kolei przez teren gminy. Na 
ukończeniu są prace na chodnikach we wsiach w ramach dodatkowych środków. 
18 września rozpoczęła rozgrywki piłkarska liga gminna. Bierze w niej udział 8 
zespołów. Również w dniu 18 września odbyły się powiatowe zawody sportowo 
– pożarnicze. Nasze straże zwyciężyły we wszystkich kategoriach wiekowych.  
 
Nikt z radnych nie miał pytań do Pana Wójta. 
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Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie  
uchylenia uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie  uchylenia uchwały 
Nr V/25/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu  długoterminowego została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie  
uchylenia uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 
2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie  uchylenia uchwały 
Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku 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 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Remont i 
modernizacja świetlic wiejskich” realizowanej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Remont  modernizacja świetlic 
wiejskich” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 
radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 
2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
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Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały Nr 
VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa 
wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy – 
Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo – Murzynówko” realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu w 
miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy – Solec oraz 
budowa wodociągu Pięczkowo – Murzynówko” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek – etap III – 
podetap II” 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
kanalizacji w miejscowości Sulęcinek – etap III – podetap II” została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. : Budowa 
kanalizacji w miejscowości Sulęcinek– etap III – podetap II” realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
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Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. : Budowa kanalizacji w 
miejscowości Sulęcinek– etap III – podetap II” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 13.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie na 2011 rok 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Skarbnik wyjaśniła również ile mamy aktualnie kredytów. Aktualnie 
kredytów mamy na kwotę 2 mln 700 tys. zł. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
11 radnych) 
 
Do pkt. 14.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2018 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie w imieniu Wójta Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2018 została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów 
powszechnych Rada Gminy co cztery lata zobowiązana jest do dokonania 
wyboru ławników do sądów. 
W m-cu czerwcu Rada powołała zespół opiniujący kandydatów zgłoszonych na 
ławników 
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Zespół ten zebrał się w dniu 1 września i dokonał analizy zgłoszeń pod 
względem formalnym 
Przewodniczący Rady powiedział, że zwrócił się również z wnioskiem o 
informację  o kandydatach na ławników do Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu. 
 
Przewodniczący Rady Przedstawił Radzie pismo komendanta wojewódzkiego 
policji w Poznaniu w tej sprawie. 
 
Głos zabrał Radny Florian Frąckowiak, który przedstawił Radzie stanowisko 
zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 1 września 2011 
roku  
(stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Przewodniczący rady Gminy poinformował, że wybór ławników odbywa się w 
głosowaniu tajnym, dlatego należy dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej 
Prosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji. 
 
rada jednogłośnie w głosowaniu jawnym wybrała Komisję Skrutacyjną dla 
wyboru ławników w składzie: 

1. Florian Frąckowiak 
2. Dariusz Psyk 
3. Urszula Chojnacka 

 
Komisja opuściła salę posiedzeń celem przygotowania kart do głosowania 
 
Komisja powróciła na sale posiedzeń, rozdała karty do głosowania, wyjaśniła 
zasady głosowania i nastąpił akt głosowania 
 
Komisja ponownie opuściła salę posiedzeń celem ustalenia wyników 
głosowania 
 
Po powrocie na salę obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił 
Radzie protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania (protokół stanowi 
załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyboru ławników  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
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Uchwała Nr X/75/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyboru ławników 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 16. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie wniosek mieszkańców ul 
Zacisze w Sulęcinku w sprawie utwardzenia tej drogi asfaltem. 
 
Następnie Pan i Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy przedstawiła skargi 
Prokuratury na uchwały Rady Gminy z 2002 roku: 

1. Uchwała o miejscach usytuowania punktów sprzedazy alkoholu  
2. Uchwała o zasadach polityki czynszowej 

 
Ponadto Pani Sekretarz Przedstawił Radzie pismo z Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa, która zwróciła się z wnioskiem o przekazanie Gminie 
dwóch mieszkań w Lubrzu. 
 
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie (12 radnych) stwierdziła, że nie 
chcemy tych mieszkań przejmować. 
 
Radny Dariusz Psyk poinformował Radnych, że w dniu 29 września 2011 roku 
o godz. 10.oo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i 
Komisji Rewizyjnej, 
 
Radny Leszek Maźwa – wnioskował o naprawę dziur w drogach asfaltowych. 
 
Radny Florian Frąckowiak – stwierdził, że należy już planować budowę nowego 
wodociągu w Pieczkowie. Tam są rury azbestowe. Jest coraz więcej awarii. W 
tej chwili w Orzechowie będzie oddawana do użytku nowa oczyszczalnia. 
Możemy myśleć już o kanalizacji Pięczkowa i Witowa, a przy tej okazji trzeba 
wymienić rury azbestowe, czyli założyć nowy wodociąg. Uważam, że 
dokumentacje można zacząć przygotowywać.  
 
Pani Anna Wojtkowiak – sołtys Witowo – wnioskowała, aby w 2012 roku 
założyć jedną lampę oświetlenia ulicznego w Witowie koło państwa Rybków. O 
to oświetlenie mieszkańcy wnioskują już kilka lat.  
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – zapytał czy Powiatowy Lekarz 
Weterynarii ma prawo zlecać sołtysom wykonywanie różnych czynności, bo 
zdarza się, że np. prosi o policzenie macior w poszczególnych gospodarstwa. 
Sołtysi nie maja na to czasu, ani ochoty, a poza tym nikt nie musi sołtysa 
wpuścić do chlewni.  
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Powiedział również, że projektant źle zrobił projekty zaplanowanych prac w 
poszczególnych świetlicach. Wynika teraz z tego wiele problemów.  
 
Pan Wójt – dziury w asfaltach naprawiane są systematycznie. Głos Radnego 
Frąckowiaka w sprawie wodociągu pięczkowskiego jest bardzo słuszny, ale na 
pewno nie jest to temat na teraz. Znany jest temat oświetlenia koło Państwa 
Rybków w Witowie, ale sprawa jest trudna, bo tu będą na przeszkodzie stać 
sprawy własnościowe z energetyką. Uważam, że jak Powiatowy Lekarz 
Weterynarii chce, aby sołtysi coś mu robili to niech z nimi dogaduje się i im 
płaci. Chyba nie wszystkie projektu były złe, ale na przyszłość proszę 
gospodarzy obiektów o współpracę w tym zakresie.  
 
Radny Romuald Pawlik – moim zdaniem głos sołtysa Pana Grześkowiaka 
należy potraktować, jako skargę na Powiatowego Lekarza Weterynarii i napisać 
mu, żeby nie angażował sołtysów do swych działań. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął X Sesję Rady Gminy 
Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                  Rady Gminy 
 
                                                                         Wiesław Zając 
 


