
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2017 

z XXXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

30 listopada 2017 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 Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Pani Anna Kwaśniewska – p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XXXIX 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 XXXIX 

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 XXXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku Sesji. 

3. Przyjęcie protokołu 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 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

przez osoby bezdomne z terenu Gminy Krzykosy za pobyt w schronisku dla 

bezdomnych. 

10. 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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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nas obciążenie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę 

Krzykosy publicznych przedszkoli. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzykosach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Krzykosach 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pięczkowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Pięczkowie 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sulęcinku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Sulęcinku 

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sulęcinie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Sulęcinie 

17.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Murzynowie Leśnym w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową w Murzynowie Leśnym. 

18. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

19. Wolne głosy i wnioski. 

20. Zakończenie Sesji. 

 

Do pkt. 3. 

Protokół  z ostatniej tj. XXXVIII Sesji przedstawiła Radzie Pani Mirosława 

Skowrońska – protokolant Sesji 

 

Nie było uwag do przedstawionego protokołu. 

 

Protokół z XXXVIII  Sesji Rady Gminy został 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 protokołu) 

 

Do pkt. 5. 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 

działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 

Pan Wójt powiedział: zamontowany został przystanek autobusowy w 

Murzynowie Leśnym. W dniu 8 listopada odbyło się w Urzędzie Gminy  
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uroczyste wręczenie medali, nadanych przez Prezydenta RP, za długoletnie 

pożycie małżeńskie. W uroczystości uczestniczyło 15 par małżeńskich. 

Otrzymaliśmy dla naszej gminy 50 tys. zł od ENEA w związku z pomocą jakiej 

udzielali strażacy po nawałnicy 11 sierpnia br. Kupiliśmy za to 21 mundurów 

typu nomeks dla strażaków. 11 tys. przeznaczyliśmy na naprawę dachu na 

szkole w Pięczkowie. Pieniądze zostały przeznaczone także na wyjazd 110 

uczniów ze szkoły w Pięczkowie oraz wyposażenie gabinetów profilaktycznych 

w szkołach. W dniu 10 listopada złożyliśmy uzupełnienia do wniosku w sprawie 

fotowoltaiki. W dniu 22 listopada uczestniczyłem w zebraniu ZOG OSP na 

którym omawiano bieżące sprawy oraz podsumowano budżet na 2017 rok. W 

dniu 10 listopada uczestniczyłem w spotkaniu emerytów z okazji Dnia Seniora. 

Na tym spotkaniu wybrano nowe władze koła emerytów. Chciałbym jeszcze raz 

podziękować Pani Irenie Gorzelańczyk – Ryś na dotychczasową pracę w Kole 

Emerytów. Po nawałnicach wpłynęło 109 wniosków o oszacowanie szkód i 

udzielenie pomocy. Decyzje zostały wydane. Dotarł aneks w sprawie remontu 

świetlicy w Miąskowie. Założony został chodnik w Lubrzu. Koszt. 35.400,00 zł. 

W tym 7.000,00 tys. to środki funduszu Sołeckiego. Zgłosiliśmy do powiatu 

wniosek o lustro na ul. Klonowej w Sulęcinku. Pracowała  na naszych drogach 

równiarka samojezdna. Były wykonane pomiary dróg na Wygrance. 

 

Radny Dariusz Psyk – w jakim celu były robione pomiary dróg.  

 

Pan Wójt – celem wytyczenia ich prawidłowego przebiegu.  

 

Nie zgłoszono innych zapytań. 

 

Do pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 

 

Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2017 rok została przyjęta 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. 
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Uchwała Nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca 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 2018 rok 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 9.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne z terenu 

Gminy Krzykosy za pobyt w schronisku dla bezdomnych 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne z terenu 

Gminy Krzykosy za pobyt w schronisku dla bezdomnych została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 10.  

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 XXXIX/233/2017 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). 
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Do pkt. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody nas obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 

odpłatną służebnością przesyłu  

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/234/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 

zgody nas obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną 

służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 12.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli  

 

Pan Michał Jankowiak – Dyrektor CUW stwierdził, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Kuratora Oświaty. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/235/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 13.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Krzykosach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzykosach 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/236/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Krzykosach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzykosach została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 14. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Pięczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pięczkowie 

 



-6- 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Pięczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pięczkowie została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 

Do pkt. 15. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Sulęcinku  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulęcinku 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sulęcinku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulęcinku została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 

Do pkt. 16. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Sulęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulęcinie 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sulęcinie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulęcinie została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 17. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Murzynowie Leśnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Murzynowie 

Leśnym. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w  
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Murzynowie Leśnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Murzynowie 

Leśnym została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 

Do pkt.  18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Nikt z Radnych nie zgłosił interpelacji. 

 

Do pkt. 19. Zapytania i wolne wnioski. 

Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie 

informacje o oświadczeniach majątkowych, które wpłynęła do Rady z Urzędu 

Skarbowego oraz pismo z RIO w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego 

ostatniej uchwały o zmianie WPF.  

Informację o pracach Komisji w okresie między sesyjnym złożyli: 

Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty 

Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy 

Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pani Irena Gorzelańczyk Ryś – sołtys Krzykosy – chciała dowiedzieć się jaka 

decyzję podjęto w związku z kapelą „Emilia”. Poinformowała również 

zebranych, że w dniu 27 stycznia zorganizowana będzie zabawa karnawałowa 

samorządowców.  

 

Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – podziękowała za wszystkie prace 

wykonane na Wiośnie. Trzeba jeszcze przy lesie obciąć gałęzie i zrobić następne 

pomiary dróg we wsi. Nadal nie ma oznakowania w Murzynówku, że tam 

dojeżdża się do sołectwa Wiosna. 

 

Radny Krzysztof Jankowiak – w związku z reformą oświaty rząd zapewniał nas, 

że gminy nie poniosą większych kosztów, a okazuje się, że nie jest to prawda. 

Nasze szkoły w Murzynowie i Sulęcinie będą potrzebowały więcej środków. 

Uważam, że należy przygotować fakturę i wysłać do Ministerstwa, aby nam 

zapłacili.  

 

Radna Zofia Grzesik – bardzo piękne było patriotyczne śpiewanie w Pięczkowie 

w dniu 12 listopada. Gratuluję pomysłu organizatorom.  

 

Pan Wójt – drogi są wymierzone i podejmijcie decyzję co z tym zrobić to my 

wykonany. W sprawie odcinania gałęzi przy drodze to trochę liczymy na to, że 

wykona tą prace leśnictwo. Na pewno w dalszym etapie będziemy drogi w 

gminie jeszcze mierzyć. Wszędzie szukamy możliwości pomocy finansowej dla 

naszych szkół. Chciałem jeszcze poinformować, że w Solcu zostały zrobione 

dwa chodniki oraz ogrodzony został rów odwadniający. O koncesję na wywóz 

ścieków wystąpił przewoźnik spoza naszej gminy. 
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Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że w budżecie GOK w przyszłym roku 

będzie 2.000,00 zł na potrzeby kapeli „Emilia”.  

Radna Zofia Grzesik poinformowała członków Komisji Oświaty, że Komisja 

otrzymała zaproszenie na spotkanie w dniu 8 grudnia w sprawie szpitala w 

Środzie.  

 

Pan Wójt – poinformował, że w dniu wczorajszym wziął udział w części sesji 

Rady Miasta Konina i podziękował za otrzymaną pomoc po nawałnicy w dniu 

11 sierpnia br.  

 

Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 

 

Do pkt 20. 

Wobec braku dalszych 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 

 

 
 


