
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2016 
z XIX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

16 czerwca 2016 roku 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 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 
Pani Grażyna Stachowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XIX 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 14 radnych, co 
stanowi  93,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XIX Sesji 
Rady Gminy Krzykosy i zaproponował autopoprawkę polegającą  na 
wykreśleniu dwóch punktów z porządku Sesji tj, pkt. 16 i 17, 
Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany oraz do 
zaproponowanego nowego porządku Sesji i został on zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Porządek XIX 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 uchwale budżetowej na 2016 rok. 
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Krzykosy 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 
finansowej dla powiatu średzkiego. 
9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów 
dotychczasowemu dzierżawcy. 
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10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy odpłatna służebnością przesyłu. (3 uchwały)  
11. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania 
dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krzykosach 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa 
z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie 
dostępności do usług społecznych w powiecie Średzkim” 
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w 
Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum 
Usług Wspólnych w Krzykosach” oraz nadania jej Statutu. 
15. Analiza programu „Dom Kultury +”. 
16. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
17. Wolne głosy i wnioski. 
18.. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
 
Protokół z ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Gminy został radnym przesłany na 
pocztę mailową 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w związku z powyższym 
został on przyjęty bez odczytania. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że zapoznał się z protokołem i jego zdaniem 
zgodnie odzwierciedla przebieg XVII Sesji Rady Gminy 
  
Nikt z Radnych nie miał uwag do propozycji Pana Przewodniczącego. 
 
Protokół z ostatnie tj. XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 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 protokółu) 
 
Do pkt. 5. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
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Pan Wójt powiedział: 
W dniu 30 kwietnia  br. uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka. W dniu 6 
maja br. wraz z Kierownikiem USC odwiedziliśmy Państwa Rozmiarków z 
Sulęcina z okazji 60-lecia ich pożycia małżeńskiego. W dniu 11 maja br 
odbyłem spotkanie z mieszkańcami budynku komunalnego na ul. Głównej w 
Krzykosach. Budynek przygotowujemy do sprzedaży. W dniu 13 maja odbył się 
przetarg na budowę ulicy Środkowej w Solcu. Kwota budowy to około 369 tys. 
zł. W dniu 18 maja dokonaliśmy uzupełnień do wniosku w sprawie 
termomodernizacji obiektów oświatowych. W dniu 26 maja uczestniczyłem w 
posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP w Krzykosach. W dniu 26 maja 
uczestniczyłem w powiatowych obchodach Dnia Strażaka oraz złożyliśmy 
wniosek na opracowanie programu rewitalizacji. W dniu 1 czerwca zaczęto 
opracowywać plan przebudowy drogi powiatowej z Sulęcinka przez 
Murzynowo Leśne do trasy 11. Do 5 osób została wysłana oferta na 
opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji Solec – Sulęcinek. W dniu 4 
czerwca odbył się Zjazd Gminny OSP. Wybrano nowy Zarząd Gminny jak 
również delegatów na Zjazd powiatowy. W tym samym dniu odbyło się 
otwarcie kompleksu boisk przy szkole w Sulęcinku. W dniu 5 czerwca w 
Krzykosach odbył się Turniej piłki siatkowej gimnazjum W tym dniu w 
Pieczkowie zorganizowany został Dzień Matki. W dniu 8 czerwca odbył się 
odbiór oczyszczalni ścieków w Sulęcinku. Dokonano poprawek do dnia 15 
czerwca. W Miąskowie sołectwo zorganizowało Dzień Dziecka, a w Sulęcinie 
Festyn rodzinny. Musieliśmy dokonać uzupełnień we wniosku do PROW na 
budowę drogi Solec – Sulęcinek. Odbędzie się pierwsze spotkanie z sołtysami i 
działaczami wiejskimi w sprawie opracowania strategii rozwoju poszczególnych 
sołectw. Dobiega końca budowa drogi w Garbach. Będą rozpoczynali Krzykosy. 
W przyszłym tygodniu będzie położony asfalt na ul. Zacisze w Sulęcinku. 
Bibliotek złożyła wniosek o pomoc finansową w ramach środków na 
przebudowę, doposażenie bibliotek z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 
Dostaniemy na ten cel dotację.  
 
Nie było zapytań do Pana Wójta. 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 15 radnych 
 
Do pkt. 6. 
 
Przewodniczący Radu Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie w imieniu Wójta Pani Jadwiga 
Ku8lka – Skarbnik Gminy 
 



-4- 
W dyskusji głos zabrali: 
Pani Grażyna Stachowiak – Dyrektor Szkoły w Krzykosach – mamy propozycję 
wprowadzenia nowatorskiej metody nauki języków obcych.  Braliśmy udziałów 
konkursie i zakwalifikowaliśmy się do II etapu. Jedna szkoła wygrała, ale my 
zostaliśmy wzięci pod opiekę Fundacji, która da nam sprzęt podstawowy. 
Zgłoszenia dokonaliśmy jako gmina Krzykosy i Rada Rodziców. Teraz 
potrzebne są pieniądze na słuchawki i fotele. rada Rodziców obiecała środki na 
słuchawki. Mam prośbę do Rady Gminy o sfinansowanie zakupu foteli. Ten 
projekt to innowacja pedagogiczna. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – taka metod ę nauczania prowadzi firma 
Sita. Ja z tego korzystałem i uważam, że nie nauczą więcej niż umiemy. Jeżeli 
ktoś nie będzie starał się nauczyć języka to urządzenie nic nie pomoże.  
 
Pani Dyrektor Szkoły – program jest przystosowany dla gimnazjum i urządzenie 
testowaliśmy.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – na forach internetowych nowe metody 
firmy Sita są oceniane jako nie rewelacyjne, ale bardzo drogie.  
 
Pani Dyrektor – ta metoda ma wspomagać naukę języka i mamy takich uczniów, 
którym ta metoda pomoże. Największe koszty tego projekty ponosi fundacja.  
 
radny Jerzy Dominik – prosił o podanie jakie to będą koszty. 
 
Pani Dyrektor – jest to kwota około 2.000 zł. Sprzęt będzie od fundacji.  
 
Radny Arkadiusz Kosmecki – mamy w ramach tego projektu wszystkie 
najistotniejsze rzeczy. Uważam, że 20.000 zł na wdrożenie tej innowacji to nie 
jest duża kwoeta. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – trzeba było na początku powiedzieć, że 
chodzi o 2.000 zł. 
 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy – przedstawiła plan wydatków, bo w 
dochodach nic nie zmieni się.  
 
Radny Teofil Grewling – nie zgadza się rezerwa budżetowa, bo na ostatniej 
Sesji zostawiliśmy tam ok. 3 tys. z l, a teraz jest 60 tys.   
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Pani Jadwiga Kulka – rezerwa została zmieniona Zarządzeniem Wójta, gdyż 
była mniejsza niż 0,1%. Zapisy w projekcie uchwały nie dokonałam omyłkowo. 
Proszę wszystkich o poprawienie.  
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt.7. 
 
Przewodniczący Radu Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. 
 
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 XIX/117/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy rok została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu średzkiego 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu średzkiego została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatna służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatna służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatna służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatna służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatna służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatna służebnością 
przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do 
prowadzenia postępowania w sprawach przyznania dla uczniów świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 



-7- 
Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia 
postępowania w sprawach przyznania dla uczniów świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w Statucie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w 
realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w 
powiecie Średzkim” 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia 
Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod 
nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie Średzkim”  
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki 
budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach” oraz 
nadania jej Statutu 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, ze GOO stanie się Centrum Usług 
Wspólnych i po podpisaniu umów od 1 stycznia przejmie księgowość Biblioteki 
i GOK. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – czy ta zmiana jest wymuszona jakimiś 
ustawami.  
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Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy – GOO działał na podstawie ustawy o 
systemie oświaty, a teraz będzie działał w oparciu o ustawę o samorządzie 
gminnym. Ponadto Biblioteka i GOK nie mogą mieć księgowości w Urzędzie 
Gminy.  
 
Pan Jerzy Głowala – GOO będzie miał więcej zadań, OPS też, czy za tym idą 
podwyżki. 
 
Pani Skarbnik Gminy – podwyżek nie będzie, bo n ie mamy środków na ten cel. 
GOO przejmie księgowość Biblioteki i GOK. OPS przejmie od GOOO 
stypendia, a Urząd dostał dodatkowo świadczenia wychowawcze, które są 
znaczącą pozycja w budżecie i trzeba to zrealizować.  
 
Nie było innych zapytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie likwidacji 
Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej 
Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach” oraz nadania jej 
Statutu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 15. 
 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK przedstawił Radzie analizę 
realizowanego projektu „Dom Kultury +”. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – Dyrektor przedstawił szeroko realizowane 
zadania w ramach projektu. Dla mnie jest to bardzo ciekawe, ale mam pewien 
niedosyt, bo na złożone 16 projektów z poszczególnych wsi nie otrzymamy 
środków na żaden. Nie byliśmy obecni na głosowaniu, bo pracownik GOK nas 
nie poinformował. Wszyscy przed oceną projektów mieli otrzymać broszury, a 
otrzymały je tylko 4 osoby w wersji elektronicznej. Oddawaliśmy projekty to 
mogliśmy dostać przypomnienie, ze w czwartek jest ocena. Mam o to pretensje 
do pracownika GOK. 
 
Pan Dyrektor GOK – na spotkaniach informowaliśmy, że do 30 maja projekty, a 
spotkanie będzie 2 czerwca br.  Bardzo mi zależało na tych projektach i 
ubolewam, że nie było wszystkich na ocenie. Mieliśmy w związku z krótkim 
czasem nawał pracy i nie zadzwoniliśmy z przypomnieniem.  
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Radny Jerzy Dominik – strażacy z Pieczkowa napisali wniosek i pracownik, 
który go przyjmował powiedział, że zostaną zawiadomienie telefoniczne kiedy 
będzie ocena projektów. Czekali na ten telefon.  
 
Pan Dyrektor GOK – nie wiem jak było naprawdę, bo każdy broni się teraz.  
 
Radna Anna Wojtkowiak – nie mam do nikogo pretensji, bo wiedziałam o tym, 
że 2 czerwca będzie ocena. Mam tylko poczucie winy wobec swoich 
mieszkańców, że ich zawiodłam i nie pojechałam na spotkanie. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – wszyscy o spotkaniu wiedzieli. Jak 
ktoś zapomniał to powinien winic siebie. 
 
radna Urszula Kosmecka – dostaliśmy regulamin i tam termin spotkania był. 
Wszyscy o tym terminie byli też poinformowani na spotkaniach wiejskich. Nie 
było tylko telefonu z GOK przed samym spotkaniem.  
 
Nie było innych uwag do Pana Dyrektora 
 
Do pkt. 16. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Radny Krzysztof Jankowiak – zapytał co z gazyfikacja nszej gminy – wszystkie 
gminy wokół nas mają gaz, a my nie mamy nawet projektu. Może należy wysłać 
zapytanie w tej Sprawie do PGNIG czy będziemy mieli gminę gazyfikowaną. 
 
Pan Wójt – Dominowo ma trochę inną sytuację jak my, bo przez ich gminę idzie 
główny rurociąg, a u nas nie ma bo mieszkańcy nie wyrazili zgody. Niemniej 
zapytanie wyślemy. 
 
Do pkt. 17. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła Radzie 
informację z posiedzenia Komisji. 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy przedstawił 
Radzie informację z posiedzenia Komisji. 
Radny Teofil Grewling – przedstawił radzie protokół z kontroli Komisji z dnia 
12 kwietnia br.  
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że do Rady wpłynęła pozytywna 
opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. Zostanie przedstawiona Radzie na 
Sesji w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 13.oo. 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – podziękował za drogę do Ośrodka 
Kultury w Garbach 
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Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – jestem podatnikiem w tej 
gminie ale również sołtysem i nie wyobrażam sobie, że robimy festyn dla wsi 
jako sołectwo Krzykosy, ja jako Prezes PZERiI robię jeszcze festiwal „Śpiewaj 
razem z nami” i nie mamy doradztwa i pomocy, a tak zdarzyło się przy okazji 
organizowanego festynu „Wieś z klasą”. Zespoły występujące na imprezie 
musiały przebierać się pod drzwiami GOK, chociaż pracownik był obecny na 
boisku. Liczę jednak na pomoc przy organizacji festiwalu. My musimy 
współpracować. My potrzebujemy wsparcia i pomocy, a Państwo naszych 
głosów przy następnych wyborach. Prosiłam Pana Dyrektora GOK, aby zwołał 
narade wszystkich aktywistów w gminie i zostały ustalone terminy imprez. Nie 
może tak być, że dwa dni przed imprezą dowiaduje się, ze nie będzie 
nagłośnienia.  Scena przy GOK nie ma atestu, żeby ją używać. Nie możemy 
reprezentować gminy na takiej scenie. Proszę abyście Państwo pomyśleli o 
nowej scenie.  Miał być amfiteatr, ale jak na razie nic w tym temacie nie dzieje 
się. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze Rada wie, że amfiteatr jest 
potrzebny, ale w gminie są do realizacji inne zadania. Prosił Panią Gorzeleńczyk 
o zadawanie Wójtowi konkretnych pytań, aby mógł na nie odpowiedzieć. Inne 
sprawy można omówić na Komisji Oświaty. 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – w dniu kiedy był festyn Pan 
Roman Serafin miał klucz i przebieraliście się w GOK. Zgadzam się, że SA 
problemy ze sceną, ale tu już potrzebne są dodatkowe środki. Proszę również 
Radę o rozwiązanie tego problemu. Rada musi podjąć decyzję co zrobić, Czy 
budować amfiteatr, czy kupić nową scenę.  
Pan Aleksander Gabała – sołtys Miąskowo – mieszkańcy Miąskowa chcą 
budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czy wymagane jest do tego 
pozwolenie wodno prawne.  
Radny Feliks Szmania  - sołtys Murzynowo Leśne – czy można tak zrobić aby 
świetlica w remizie była wiejska. Nie można teraz robić imprez, bo są problemy 
z kluczem do świetlicy.  
Pan Przewodniczący Rady Gminy – trzeba więcej współpracy miedzy sołtysem, 
radą sołecką a władzami strażackimi we wsi.  
Radna Zofia Grzesik – w imieniu mieszkańców ulic, Klonowej, Mostowej i 
Podgórnej wnioskowała o utwardzenie tłuczniem tych odcinków ulic, które 
zostały wyeksploatowane przy budowie oczyszczalni ścieków w Sulęcinku.  
Pan Wójt – mamy w planie zagospodarowania ujętą możliwość budowy 
oczyszczalni przydomowych. Wystarczy dokonać zgłoszenia budowy 
oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury. Myślę, że 
Panu sołtysowi chodzi o poziom wód gruntowych we wsi. Mieszkańcy robią 
zgłoszenie do Starostwa, a jeżeli coś jest nie tak to na pewno Starostwo zwróci 
się do nas o informację. Trudno wypowiedzieć mi się na temat świetlicy w 
Murzynowie Leśnym. Dotąd były konflikty związane z ogrzewaniem obiektu, a  
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teraz dochodzą jeszcze inne. Może będzie trzeba zrobić spotkanie we wsi i 
wszystkie sprawy wyjaśnić sobie. W Sulęcinku część drogi jest prywatna, a 
dalej drogi nie ma. Myślimy, żeby utwardzić w jakiś sposób ulicę Mostową. 
Ulicę Mostową musimy wymierzyć i część gruntów wykupić albo mieszkańcy 
nam przekażą.  
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – w budżecie GOK nie ma pieniędzy 
na nową scenę, a następna impreza jest 17 lipca br. Proszę o podjęcie decyzji co 
mam robić.  
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wyłączyliśmy z dzisiejszej 
Sesji punkt dotyczący pomocy finansowej dla budujących przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Okazuje się, że projekt uchwały podlega zaopiniowaniu 
przez szereg instytucji i nie wiadomo czy na Sesji 29 czerwca będzie mogła być 
podjęta uchwała w tym temacie. Prawdopodobnie opinii nie będzie. Jeżeli taka 
opinia zostanie wydana to zwołam  Sesję w m-cu lipcu.  
Po wakacjach zmieni się tryb pracy Rady. Komisje wspólne będą zwoływane 
dwa dni przed Sesją. Materiały Radni tradycyjnie będą otrzymywać co najmniej 
7 dni przed Sesją. Radni będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami 
przed Komisjami.  
 
Radny Paweł Maciejewski zapytał czy w uchwale o dofinansowaniu będzie 
zapis, że inwestycję należy zakończyć do 31 października danego roku. 
 
Pani Skarbnik – takiego zapisu nie będzie, ale jeżeli gmina udziela dotacji na 
jakieś zadanie to zgodnie z przepisami do 31 październiak dotacja musi być 
rozliczona. 
 
Radna Anna Wojtkowiak – łatwo daliśmy 5.000 zł na kosiarkę dla Sulęcinka 
oraz 2.000 dla szkoły w Krzykosach to teraz powinniśmy także pomóc w 
sprawie sceny dla GOK. 
Pan Dyrektor GOK – nowa scena kosztuje ok. 25 tys. zł, a wypożyczenie ok. 2,5 
tys. zł. Dobrym pomysłem są małe sceny w każdej wsi. Niestety takiej sceny nie 
ma w Sulęcinku i Sulęcinie. Także w Krzykosach, bo miał być budowany 
amfiteatr. Chcielibyśmy aby w Sulęcinku i Sulęcinie sceny powstały, a w 
Krzykosach na razie wypożyczą, a robić wszystko, aby amfiteatr powstał.  
Pan Przewodniczący rady Gminy – może należy złożyć wnioski o budowę sceny 
do Lidera.  
 
Radny Paweł Maciejewski – zapytał o rezultat spotkania Pana Wójta w 
mieszkańcami domu przy ul. Głównej w Krzykosach. Czy są zainteresowani 
wykupem mieszkań.  
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Pan Wójt – dążymy do sprzedaży tych mieszkań. Teraz musimy dokonać 
podziału gruntu. Zleciliśmy już takie prace. Później musimy dokonać wyceny 
mieszkań i wtedy podejmiemy uchwałę o sprzedaży.  Jeżeli zakupimy scenę to 
musimy mieć osoby, które będą umiały ją składać. W sprawie imprezy 17 lipca 
musimy podjąć decyzję co robimy. Może będzie potrzebna zmiana w uchwale 
dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej. Pani Przybylska z Pięczkowa, która była 
na wspólnych Komisjach chce abyśmy indywidualnie potraktowali jej wniosek, 
a opinia Komisji była, że załatwiamy sprawy kompleksowo. 
Radna Zofia Grzesik – stanowisko Rady w sprawie Pani Przybylskiej było 
jednoznaczne. Trzeba tylko dać jej odpowiedź na piśmie.  
 

 
Radny Dariusz Psyk – zapis o stanowisku radnych jest w protokole i trzeba 
przedstawić go tej Pani. Został ogłoszony konkurs na wykonanie dokumentacji 
na budowę kanalizacji z Solca do Sulęcinka, ale uważam, że 10 m-cy na 
realizacje to za długo. Może już być po naborze wniosków.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – mamy już podkłady geodezyjne. Może 
warto ogłosić przetargi, a Rada później wybierze co realizować.  
Pan Wójt – termin wykonania dokumentacji został tak ustalony, żeby firmy nie 
zniechęciły się, ale termin wykonania dokumentacji będzie brany pod uwagę 
przy ocenie ofert.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli mamy robić coś w sprawie sceny to 
może należy zwiększyć deficyt budżetowy.  
Radna Anna Wojtkowiak – jeżeli w Krzykosach nie ma sceny to imprezy należy 
robić tam gdzie sceny są. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – może pomysł jest dobry, ale ja ten festiwal 
mam zaplanowany od roku. Dajemy łatwo pieniądze na inne cele, a na scenę nie 
ma. Np. dzisiaj daliśmy 5 tys. zł na sztandar dla Policji.  
 
Radny Krzysztof Jankowiak – jeżeli planuje się imprezę to trzeba wiedzieć jakie 
jest zaplecze, a nie teraz kilka dni przed impreza robi się zamieszanie, bo nie ma 
sceny. Musi być planowanie.  
 
Radna Zofia Grzesik – sytuacja jest niezręczna, gdyż trudno jest obciążać budżet 
GOK zobowiązaniem, które nie było zaplanowane. Nie wiem czy Pani 
Gorzelańczyk zgłaszała potrzebę sceny. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – impreza ta jest co roku. 
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Pan Przewodniczący Rady Gminy – nie wiem czy inne sołectwa będą budować 
sceny. Scena jest problemem jeżeli będzie na niej dużo ludzi. Nie wiem czy 
można jeszcze w tym roku na tej scenie wystąpić.  
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – scena jest pospawana i na pewno 
wytrzyma, ale wygląda katastrofalnie. Jeżeli będziemy mieć pieniądze na płyty 
wodoodporne to przykryjemy podłogę i będzie dobrze.  
Radny Karol Tomaszewski – koszt takiej płyty to około 1.000 zł. 
Pan Feliks Szmania – sołtys Murzynowo Leśne – z nowego funduszu sołeckiego 
każde sołectwo da np. po 1000 zł i kupimy nową scenę. 
Radny Karol Tomaszewski – z jakiej to racji sołectwa, które sobie sceny zrobiły 
we własnym zakresie mają dawać pieniądze na scenę dla Krzykos.  
Pan Przewodniczący Rady Gminy – co do sceny to rozwiązanie Pan Dyrektor 
podał. Późnej będziemy myśleć nad kupnem, ale najlepiej z dofinansowania 
unijnego. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XIX Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
Protokołowała:                                                           Przewodniczący  
Ewa Tomczak                                                              Rady Gminy 
 
                                                                                    Wiesław Zając 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


