
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2017 
z XXXV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

29 sierpnia 2017 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 Centrum Usług Wspólnych 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXV 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% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXV 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych i miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
Porządek XXXV Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji.  
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krzykosy. 
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy 
Krzykosy. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu (5 uchwał). 
11.  Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
12.  Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji.   
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Do pkt. 3. 
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokolant Sesji, która 
przedstawiła Radzie protokoły z ostatnich tj. XXXIII i XXXIV Sesji Rady 
Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionych protokołów. 
 
Protokoły z ostatnich tj. XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy zostały przyjęte 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 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 miedzy Sesjami Rady Gminy. 
Pan Wójt powiedział: 
W dniu 8 czerwca br. Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Kółek Rolniczych. 
Firma nie poniosła strat, ale zyski nie pozwalają na dalszy rozwój. W dniu 18 
czerwca na stadionie w Krzykosach odbyły się Gminne zawody sportowo- 
pożarnicze. Pan Wójt poda wyniki tych zawodów ora powiedział, że swoje 
zawody w tym dniu na stadionie w Krzykosach przeprowadziła także Gmina 
Zaniemyśl. W dniu 11 czerwca br. w Sulęcinie zorganizowano Festyn rodzinny 
na którym panowała dobra atmosfera. W dniu 19 czerwca uczestniczyłem w 
nadaniu imienia przedszkolu w Solcu. Jest to teraz przedszkole „Jarzębinka”. 
Rozpoczęła się modernizacja trasy 11 od Murzynówka do Brodowa. W związku 
z tym są utrudnienia w ruchu. Pan Prezes Banku Spółdzielczego w Środzie 
Wlkp. poinformował mnie, że BS ufundował dla naszych strażaków jedna piłę 
motorową, a dla jednostek OSP, które mają konta w BS zostanie wpłacone po 
500,00 zł. Jest podziękowanie dla strażaków za udział w akacjach ratunkowych 
po przejściu huraganu. 19 sierpnia rozpoczęła pracę Komisja ds. szacowania 
szkód spowodowanych huraganem. Dobiegają końca prace przy zakładaniu 
kostki przy świetlicy w Sulęcinie. Następnie będzie robiony chodnik w Lubrzu. 
Pan Wójt podał wyniki powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, które 
w tym roku odbyły się w Zaniemyślu. Pan Wójt powiedział także, ze złożyliśmy 
wniosek do Prezydenta Konina, który chce pomóc w zakupie sprzętu, który 
uległ awarii w czasie usuwania skutków huraganu. Do 31 sierpnia będziemy 
składać wniosek o budowę na naszym terenie urządzeń wykorzystujących 
energię odnawialną. Trwa podpisywanie umów z zainteresowanymi. Do 31 
września można składać wnioski do Starostwa w sprawie usuwania eternitu po  
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huraganie. W dniu 20 sierpnia uczestniczyłem w dożynkach w Krzykosach. W 
dniu 9 lipca uczestniczyłem w kolejnym spotkaniu kapel podwórkowych, a 16 
lipca w Festiwalu Zespołów seniorskich. Wszystkie imprezy odbyły się w 
Krzykosach na nowej scenie. Imprezy były dobrze zorganizowanie i bardzo 
ładne. W dniu 27 sierpnia odbyły się dożynki w Sulęcinku zorganizowane przez 
nowego sołtysa, któremu gratuluję wyboru i ładnie zorganizowanej imprezy. 
Będzie robiona droga asfaltowa z Murzynowca do Murzynowa Leśnego. 
 
Nikt z Radnych nie miał pytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 20127 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Radny Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została  przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych).  
 
Do pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych) 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zarządzenia 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w 
drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 12 radnych). 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) – działka Nr 227 Witowo 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) – działka Nr 148 Pięczkowo 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) – działka Nr 583/1 Pięczkowo 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) – działka Nr 278 Pięczkowo 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych) – działka Nr 524 Krzykosy 
 
Do pkt. 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych 
 
Nikt z Radnych nie zgłosił interpelacji ani nie miał zapytań. 
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Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski  
 
Radny Teofil Grewling – przewodniczący Komisji9 Rewizyjnej – przedstawił 
Radzie informację z przeprowadzonej, na polecenie Rady, kontroli oczyszczalni 
ścieków w Sulęcinku,  
 
Radna Anna Wojtkowiak – zgłosiła sprawę nieczynnego oświetlenia ulicznego 
w Witowie. Zapytała kiedy będzie robiona droga w Bronisławiu. Zaprosiła 
wszystkich na dożynki gminne do Witowa w dniu 2 września. 
 
Pan Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich również na dożynki powiatowe 
do Dominowa. 
 
Pani Krystyna Lis – sołtys Sulęcin – zgłosiła sprawę nieczynnego oświetlenia 
ulicznego w Sulęcinie oraz sprawę zapadania się c hodnika na ul. Kolejowej w 
Sulęcinie. 
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – prosiła o wykoszenie poboczy przy 
drogach w Wiośnie. Zapytała kiedy będzie dostawa żużla. Podziękowała 
wszystkim strażakom za pomoc w usuwaniu skutków huraganu w Wiośnie.  
 
Radny Andrzej Dominik – wnioskował pilne naprawienie tarasy przy nowej 
bibliotece w Pięczkowie. W czasie huraganu uległ uszkodzeniu przecieka do 
świetlicy i stwarza zagrożenie.  
 
Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki – wiem o uszkodzeniu tarasu, ale na 
razie Biblioteka nie ma środków na ten cel.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – dlaczego ciągle nie działają 
świtała na skrzyżowaniu ul. Głównej z trasą 11. Jest to dla mieszkańców spore 
utrudnienie. Nadal nie działa oświetlenie uliczne na ul. Głównej. Na placu za 
GOK składowana jest kostka brukowa. Zainteresować się ta sprawę, bo ulega 
niszczeniu. Wnioskowała, aby w przyszłorocznym budżecie ująć utwardzenie 
ul. Jabłoniowej w Krzykosach. Nadal sołtysi nie otrzymują informacji o pracach 
na drogach w sołectwie.  
 
Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek -  nie działa oświetlenie uliczne na ul. 
Podgórnej. 
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Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim, a przede wszystkim 
strażakom na udział w usuwaniu na terenie naszej gminy oraz gmin ościennych 
skutków huraganu.  
 
Radna Zofia Grzesik – mieszkańcy ul. Podgórnej proszą o naprawę, bo ulewa 
wymyła kamień na drodze. Dotyczy to też ul. Mostowej.  
 
Radny Jerzy Dominik – czy jest już wiadomo ile będzie kosztować naprawa 
tarasu w Pięczkowie. 
 
Pani Alicja Golińska – na razie nie mam takiego rozeznania.   
 
Pan Wójt – podziękował także wszystkim, a szczególnie strażakom za udział w 
usuwaniu skutków huraganu. Podziękowania skierował do pracowników 
samorządowych oraz OPS, którzy w związku z zaistniałą sytuację kryzysową 
maja wiele dodatkowej pracy. Prosił, aby zgłaszać zwisające gałęzie, które są 
zagrożeniem. W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się prace na drodze w 
Bronisławiu. Światła na dożynki w Witowie na pewno będą działać. Zgłoszona 
jest naprawa wszystkich oświetleni w gminie. Sprawę niedziałającej sygnalizacji 
świetlnej w Krzykosach ciągle zgłaszam i mówią, że będzie lepiej, a nie jest. 
Chodnik w Sulęcinie też jest zgłoszony. Będzie także tłuczeń na ul. Podgórną i 
Mostową. Będziemy odnawiać sprzęt OSP uszkodzony w trakcie działań po 
huraganie.  
 
Radna Anna Wojtkowiak – czy powiat zabierze gałęzie z rowów. Niektóre z 
nich są zagrożeniem. Przy drodze do Witowa należy też pilnie usunąć 
uszkodzone drzewa, bo również są dużym zagrożeniem. Prosiła, aby dostawy 
żużla na drogi nie odbywały się w czasie opadów, bo drogi gorzej się wtedy 
naprawia. 
 
Pan Wójt – może niefortunnie przywożony jest czasem żużel, ale to nie jest 
wina dostawcy. To my umawiamy się na termin. Powiat sukcesywnie robi 
porządki przy drogach. 
 
Do pkt. 13. 
Wobec faktu wyczerpania porządku Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  
Wiesław Zając zamknął XXXV Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 


