
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012 
z XXIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

28 listopada 2012 roku 
 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak  – Kierownik Ośrodka Pomocy  
                                                                     Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXIII 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 10 radnych, co 
stanowi 66,66% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXIII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego  porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 10 radnych). 
 
Porządek XXIII 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 Gminnego Programu Profilaktyki i  
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
   Narkomanii na lata 2013 - 2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
    gruntowych (Witowo) 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
    gruntowych (Garby) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
      gruntowych (Murzynówko) 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze  
      socjalnym dla uczniów.  
12. Wydanie opinii w sprawie celowości utwardzania dróg dojazdowych do  
      gruntów rolnych  
13. Wolne głosy i wnioski. 
14.Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XXII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 

 
Protokół z ostatniej tj. XXI Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
(Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 12 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 miesiącu październiku uczestniczył w pasowaniu na ucznia 
pierwszoklasistów z Krzykos oraz uroczystościach z okazji Święta Edukacji 
Narodowej. Brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP w 
Krzykosach. 
W listopadzie uczestniczył w zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym PZERiI  
połączonych z obchodami Dnia Seniora. Uroczystości z okazji 90 – rocznicy 
urodzin Pani Katarzyny Rybka z Witowa. 20 listopada odbył się odbiór ulicy 
Szkolnej w Sulęcinku. Złożony już został wniosek o środki z Funduszy 
Europejskich na tą drogę. Wykonany został asfalt w Lubrzu na odcinku 165 mb. 
Dywanik ma 4 cm. Koszt 36.900,00 zł. Trwają prace końcowe na chodnikach w 
gminie. W dniu 26 listopada spotkałem się z senatorem Gruszczyńskim i posłem 
Nowakiem. Odbył się przetarg na sprzedaż mieszkania w Garbach. Nie było 
chętnych. Obecnie cena jest obniżona i dwie osoby wpłaciły wadium. Przetarg 
odbędzie się jutro. Przetarg na zainstalowanie komputerów szkołach wygrała 
forma z Jeleniej Góry. Całkowity koszt inwestycji to około 910 tys. zł. Nic nie  
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dokładamy z naszego budżetu.  Będzie 50% dofinansowania do drogi Solec – 
Sulęcinek.  Na bieżąco remontowane są drogi gruntowe i żużlowe w gminie. 
Również droga na Wiośnie. Osoba, która wywozi kruszywo zobowiązała się, że 
będzie naprawiać ta drogę nawet codziennie. W tej chwili mają zgodę na 
korzystanie z drogi w lesie, co powinno zakończyć problem z psuciem drogi z 
Murzynówka do Wiosny. Nic w tej sytuacji nie da zakaż jeżdżenia 
samochodami ciężarowymi po tej drodze, bo musielibyśmy pozwolić na 
przejazd mieszkańcom, a wywożący kruszywo jest mieszkańcem Wiosny.  
 
Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań do wypowiedzi Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2013 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych – od tego 
momentu w Sesji uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 
2020 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2020 została 
przyjęta jednogłośnie. 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Witowo) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Witowo) została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Garby) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Garby) została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych – od tego momentu w 
Sesji uczestniczyło 14 radnych)  
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Miąskowo - Murzynówko) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Miąskowo - Murzynówko) 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przyjęta 
je4dnogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 12  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie wnioski Wójta o wydanie 
opinii o celowości utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2013 
roku 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do wniosków Wójta. 
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Opinia nr 1/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 listopada 2012 roku w 
sprawie celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr  
563, 566 w obrębie ewidencyjnym Pięczkowo  
 
Opinia nr 2/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 listopada 2012 roku w 
sprawie celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 
116/2 w obrębie ewidencyjnym Sulęcin  
 
Opinia nr 3/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 listopada 2012 roku w 
sprawie celowości utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 
107 w obrębie ewidencyjnym Murzynowo Leśne 
 
Powyższe opinie zostały przyjęte przy 13 głosach za przyjęciem opinii i 1 głosie 
wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pismo z Urzędu 
Skarbowego w Środzie w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i 
pracowników samorządowych. 
Ponadto poinformował radnych, że w dniu 7 grudnia br. o godz. 10.oo odbędzie 
się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady przed Sesją, która odbędzie 
się w dniu 14 grudnia 2012 roku.  
Przewodniczący Rady przedstawił również wniosek mieszkańców sołectwa 
Wiosna w spraw2ie naprawy drogi z Murzynówka do Wiosny. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty – radny Florian Frąckowiak przedstawił 
Radzie informację z posiedzenia  Komisji Oświaty. 
 
Radny Stanisław Litke  - zapytał dlaczego Komisja proponuje zaprzestania 
finansowania ze środków GOK Gminnych obchodów Dnia Strażaka. 
 
Radny Stanisław Janasik – zapytał czy ktoś z członków Komisji Oświaty był na 
organizowanym w Miąskowie Dniu Dziecka, że zaproponowano również, aby 
impreza nie była dofinansowywana ze środków GOK.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Teofil Grewling przedstawił Radzie 
protokóły z posiedzeń Komisji rewizyjnej.  
 
Radny Paweł Wrembel – moim zdaniem lepiej byłoby sprzedać ciągniki i sprzęt 
i wynajmować usługi.  
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Radny Dariusz Psyk – uważam, że ciągniki gminne zużywają za dużo olejów 
silnikowych.  
 
radny Michał Grochowski wnioskował, aby zabezpieczać siatka stere drzewa 
gdyz niszczone sa przez bobry.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – w fatalnym stanie nadal jest droga z 
Murzynówka do Wiosny, mimo zapewnień Wójta, że ma być na bieżąco 
naprawiana. Kamień i piasek są przywożone, ale poprawy stanu tej drogi nie 
ma. Teraz ciężarówki zaczynają jeździć drogą do Pieczkowa i będzie zepsuta 
kolejna droga. Proszę o naprawę kominów w świetlicy w Wiośnie, bo nie można 
palić w piecach. Nie działa również ogrzewacz elektryczny. Czy będzie 
przeniesiona lampa na drogę do świetlicy. Proszę aby Komisja sprawdziła 
sytuację z lampą (najlepiej wieczorem). 
 
Radny Stanisław Janasik – popieram wniosek Pani sołtys z Wiosny, bo droga 
naprawdę jest w fatalnym stanie. Naprawa tej drogi na pewno będzie dużo 
kosztować.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – z projektu budżetu Starostwa na 2013 rok 
wynika, że na naszym terenie będzie remontowana droga z Wiktorowa do 
Pięczkowa. Dlaczego ten odcinek. Z kim to było uzgadniane. Czy Wójt spotkał 
się ze Starostą w sprawie inwestycji na drogach powiatowych w 2013 roku na 
naszym terenie.  
 
Radny Stanisław Janasik – wnioskował, aby zmienić trasę autobusu szkolnego 
w Miąskowie zgodnie z prośbami mieszkańców.  
 
Radny Romuald Pawlik poinformował, ze posiedzenie Komisji Budżetowej w 
sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok odbędzie się w dniu 5 grudnia 
2012 roku o godz. 11.oo. 
Powiedział również, że zanieczyszczony jest Kanał Borowski. 
 
Pani Anna Wojtkowiak – sołtys Witowo – wnioskowała o obcięcie krzewów 
przy drodze z Witowa do Lubrza.  
 
Radny Leszek Maźwa – mieszkańcy zgłaszają, że za ostry kamień przywieziony 
został na ulicę w Pięczkowie. Ponadto zasygnalizował, że przy ul. Miłosławskiej 
do rowów wywożony jest kamień i piach.  
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – wnioskował o naprawę ogrodzenia stacji 
wodociągowej w Garbach. 
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Radny Paweł Wrembel – bardzo ładnie zostało zorganizowane Święto 
Niepodległości w Pięczkowie.  
Strażacy z Krzykos wypadli najlepiej w powiecie w przeglądzie gotowości 
bojowej.  
 
Radna Urszula Chojnacka – podziękowała za remont ul. Szkolnej w Sulęcinku.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził również, że bardzo ładnie w tym 
roku przebiegły uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Pięczkowie.  
 
Ustalono następujące terminy posiedzeń różnych gremiów Rady w m-cu 
grudniu br. 
5.12. 2012r. godz. 11.oo Komisja Budżetowa 
7.12. 2012r. godz. 10.oo wszystkie Komisje  
14.12. 2012r. godz. 10.oo Sesja Rady 
18.12. 2012r. godz. 10.oo wszystkie komisje Rady 
28.12. 2012r. godz. 10.oo Sesja Rady 
 
Pan Wójt – dziękuję na uznania w sprawie organizacji Święta Niepodległości. 
Na bieżąco załatwiamy naprawę drogi z Murzynówka do Wiosny. Ogrodzenie 
hydroforni w Garbach będzie robiona przy okazji rozbudowy. Drogę do Wiosny 
zarówno z Murzynówka jak i Pieczkowa naprawiamy na bieżąco. Zajmiemy się 
sprawą obcięcia krzewów przy drodze z Witowa do Lubrza, jak również 
zanieczyszczeniem kanału Borowskiego. Kanał piętrzy się, bo mają żeremie 
bobry. Nie mamy sposobu aby bobry nie wyrzucały szkód. Proszę jednak 
wszystkich poszkodowanych o składanie wniosków w tej sprawie do 
Wojewody. Autobusu w Miąskowie nie możemy skierować na inna trasę, bo 
proponowana przez mieszkańców trasa przebiega drogą, która nie zawsze jest 
przejezdna. Nie wiem jakimi kryteriami kierował się powiat ustalając remonty 
na drogach.  Rozmawiałem w tej sprawie wielokrotnie ze Starostą, a decyzje są 
takie. Lampa na Wiośnie była postawiona w tym miejscu na Wasze życzenie, bo 
miała oświetlać drogę. Teraz chcecie w innym miejscu. Od razu tego nie 
zrobimy, bo to będą na pewno koszty. Kopalnia kruszywa na Wiośnie jest 
zgodnie z prawem. Starają się drogą naprawiać. Sprawdzę zużycie oleju przez 
ci9ągniki gminne, ale na pewno w tym mieszczą się też kosiarki. Zajmiemy się 
sprawą kominów w świetlicy w Wiośnie. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – wnioskowała, aby starostwo 
poprawiło drogę na zakręcie na ul. Wrzesińskiej, gdyż obrywa się. Jest to 
odcinek około 50 metrów. 
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Nie zgłoszono innych zapytań i wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął obrady XXIII Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                         Rady Gminy 
 
                                                                               Wiesław Zając 
                                   


