
P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2014 
z XLVI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

25 września 2014 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 Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pani Beata Jagodzińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Michał Jankowiak  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
              
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XLIII 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 XLVI 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych)  
  
Porządek XLVI 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 działania miedzy Sesjami Rady 
Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec – 
Sulęcin 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/266/2014 Rady 
Gminy Krzykosy z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa amfiteatru i zaplecza 
sportowego w Krzykosach” realizowanej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 



-2- 
10. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Murzynowo Leśne. 
11.  Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej.(4 uchwały). 
12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w 
miejscowości Sulęcinek. 
13. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie Sesji. 
 

 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatnich tj. XLIV i XLV Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionych protokółów. 
 
Protokóły z ostatnich tj. XLI i XLII Sesji Rady Gminy zostały przyjęte 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). Od tego momentu w 
Sesji uczestniczyło 13 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 m-cu czerwcu uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum 
w Pieczkowie. W tym samym dniu było otwarcie ul. Zacisze w Sulęcinku. 
Pozyskaliśmy  5 tzw. witaczy pozyskaliśmy na ten cel 15.800 zł ze środków 
Unii Europejskiej. Uczestniczyłem w pikniku organizowanym przez 
Stowarzyszenie „Najlepiej razem”. W dniu 13 lipca br. w Garbach brałem udział 
w zakończeniu rajdu rowerowego organizowanego przez grupę Solczanie. 13 
lipca byłem także na koncercie kapel podwórkowych organizowanym przez 
GOK Krzykosy. Na ten cel też zostały pozyskane środki unijne. 
Przeprowadzona została kontrola funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
Wszystko jest dobrze. W dniu 18 lipca zrobione zostały przez powiat mostki w  
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Miąskowie i Murzynowie Leśnym. 25 lipca odbył się przetarg na ubezpieczenia. 
W dniu 1 sierpnia uczestniczyłem w święcie Policji. W dniu 13 sierpnia 
budowaliśmy wał w Murzynowcu Leśnym. Budowa trwała 3 dni. W dniu 18 
sierpnia br. usuwano krzewy na kanale Miłosławskim, W dniu 22 sierpnia 
odtwarzany był rów na ul. Okrężnej w Krzykosach. W dniu 23 sierpnia odbył 
się dożynkowy turniej tenisa ziemnego w Solcu. 24 sierpnia uczestniczyłem w 
dożynkach w Dominowie. Zasze święto plonów odbyło się w dniu 31 sierpnia 
2014 roku w Solcu. Była to jak zawsze gromadząca wiele osób impreza. W dniu 
2 września przekazano dokumentację na chodnik w Murzynowie Leśnym. W 
dniu 6 września br. uczestniczyłem w dożynkach w Sulęcinku, a w dniu 7 
września w dożynkach w Chromcu. W dniu 7 września br. odbył się coroczny 
rajd rowerowy organizowany przez Gminna Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W dniu 14 września br. odbył się Rodzinny Festyn 
w Krzykosach. W dniu 15 września odbyło się otwarcie nowej części Szpitala w 
Środzie Wlkp. W dniu 21 września uczestniczyłem w zorganizowanym przez 
Radnego Leszka Maźwę biegu „Leśna Zadyszka” w Bronisławiu.  Ze 
Stowarzyszenia Lider pozyskaliśmy dla naszej gminy na małe projekty 
131.393,94 zł.  Zakończyły się zebrania w sołectwach na których 
rozdysponowano środki funduszu sołeckiego na 2015 rok. Na wczorajszej Sesji 
powiatu średzkiego podjęto uchwały dotyczące inwestycji na naszej gminie.  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do informacji Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Projekt uchwały w s[prawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2014 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Paweł Wrembel zapytał czy strażacy w Pięczkowa dołożyli środki 
własne do zakupu kombinezonów wypornościowych. Jednostka z Krzykos 
kupuje zer środków z budżetu gminy, ale dołożyła ze swoich 1.000,00 zł. 
 
Pan Wójt – dołożyliśmy strażakom z Pięczkowa 2.000,00 zł, ale oni budują 
remizę i wszystkie własne środki przeznaczają na tą inwestycję. jak było trzeba 
to strażakom z Krzykos też dużo pomagaliśmy w zakupie sprzętu 
hydraulicznego.  
 
Nie zgłoszono innych zapytań do projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XLVJ/306/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych n ie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLVI/307/2014 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 3671P na odcinku7 Solec – Sulęcin. 
 
radna Powiatowa Pani Renata Jarzembowska – uchwała Rady Powiatu w 
sprawie budowy tej drogi jest. Teraz będzie złożony wniosek o środki unijne. 
Dla Murzynowa Leśnego będzie 70.000,00 zł na chodnik przez wieś. 
 
Nie było uwag do projekt uchwały 
 
Uchwała Nr XLVI/308/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 3671P na odcinku7 Solec – Sulęcin została przyjęta jednogłośne (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 lutego 
2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji pn. „Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach” 
realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XLVI/309/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 lutego 2014r. w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. 
„Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach” realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLV I/310/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała nr XLVI/311/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) (Witowo) 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała nr XLVI/312/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) (Witowo) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała nr XLVI/313/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) (Krzykosy) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała nr XLVI/314/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) (Krzykosy 501/1) 
 
Do pkt. 12.  
 
Przewodniczący rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLVI/315/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla 
obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
 
Do pkt. 13. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę o odpowiedzi na 
interpelację Radnego złożona na Sesji w dniu 16 czerwca 2014 roku. 
 
Radny Paweł Wrembel – złożył dwa zapytania 

1. Czy będzie przywrócony stan pierwotny rowów na ul. Szkolnej w 
Krzykosach po pracach ze światłowodem. Rowy zostały zniszczone. 
Powinny też być naprawione przez ta firme wjazdy na posesje, bo 
również zostały zniszczone. 

2. Dlaczego brutalnie została przerwana impreza dożynkowa w Solcu. Niech 
firma, która tak szybko zakończyła imprezę zrobi następną na połowę 
ceny. 
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Pan Wójt – odpowiedział, że zgłosi firmie, która wkopywała światłowód uwagi 
radnego.  Firma ma obowiązek naprawić szkody.  W związku z opadami 
deszczu istniało zagrożenie dla życia (porażenie prądem) i dlatego przerwana 
została wieczorem impreza dożynkowa.  
 
Nie było innych zapytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 14. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie pisma jakie od ostatniej 
Sesji wpłynęły do rady, i tak. 

1. W sprawie chodnika w Solcu na ul. Głównej. 
2. Apel Rady Powiatu Średzkiego. 
3. Pismo Związku Zawodowego „Solidarność” w szpitalu średzkim o 

przekazanie środków dla szpitala 
4. Rady Rodziców Zespołu Szkół w Sulęcinku o kontynuacje rozbudowy 

szkoły. 
 
Radny Leszek Maźwa – podziękował Panu Wójtowi, Przewodniczącemu Rady i 
wszystkim tym, którzy pomagali w organizacji biegu „Leśna Zadyszka”. 
 
Radny Teofil Grewling – podziękował radnej Powiatowej Pani Jarzembowskiej 
oraz Radzie za starania w sprawie budowy drogi w Sulęcinie. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy również podziękował Radnej Powiatowej 
Pani Jarzembowskiej na pieniądze z Rady Powiatu na chodnik w Murzynowie 
Leśnym.  
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – podziękował za pomoc w organizacji 
dożynek gminnych w Solcu. 
 
Radny Stanisław Litke – powiedział, ze robimy drogi tłuczniem, których nie 
idzie naprawiać, a robią się wyrwy. Przedyskutować ten problem na Komisjach. 
Mówił także, że nie należy licytować się, która straż pożarna otrzymała więcej 
środków, bo w różnych latach różnie bywa. 
 
Radna Urszula Chojnacka – bardzo ładne były dożynki w Solcu. Młodzież 
potrafi zorganizować się jak ma taka potrzebę i bardzo szybko muzyka na 
dożynkach w Solcu była załatwiona. 
 
Radny Michał Grochowski – zgłosił sprawę barierek na mostkach w Borowie. 
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Radny Florian Frąckowiak – zgłosił problem załamujących się poboczy na ul. 
Wrzesińskiej w Pięczkowie. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – podziękowała za nowe oznakowania 
ulic w Pięczkowie. 
 
Pan Wójt – tłuczeń na drogach sypiemy na życzenie mieszkańców. Mam 
nadzieję, ze znajdziemy sposób na naprawę dziur w drogach tłuczniowych. 
Barierki na mostkach powiat mówi, że będą zrobione. Dyrektor Zarządy Dróg 
przyjedzie zobaczyć załamania na asfalcie na ul. Wrzesińskiej. Znaki 
sukcesywnie ustawiane są w całej gminie. 
 
Radny Paweł Maciejewski – czy w przyszłym roku będzie dalsze oświatlanie 
ulic w gminie. 
 
Pan Wójt – sprawa oświetleń poruszana była na wszystkich zebraniach 
wiejskich.  Niektóre sołectwa przekazały nawet na ten cel środki z funduszu 
sołeckiego. Potrzeba jest i będziemy się tym tematem zajmować. 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Do pkt. 15.  
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLVI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy 
          

Wiesław Zając 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


