
P R O T O K Ó Ł NR LI/2018 

z LI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

 17 października 2018 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 Anna Kwaśniewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

             Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  

Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia LI Sesji Rady Gminy Krzykosy dokonał Pan Krzysztof Jankowiak –   

Przewodniczący Rady Gminy, który powitał zebranych w sali obrad radnych 

oraz zaproszonych gości i stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co 

stanowi 100% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku LI Sesji 

Rady Gminy Krzykosy i zaproponował dodanie dwóch punktów porządku Sesji 

16. Realizacja zadań oświatowych w gminie. 

17. Wydanie opinii przez Radę na temat celowości utwardzenia dróg gminnych. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku Sesji i 

została ona zatwierdzona jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 

radnych). 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji po 

zmianach i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 

radnych). 

 

Porządek LI 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 od ostatniej Sesji 

Rady Gminy 

5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.   

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krzykosy 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby gmina 

Krzykosy 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu (3 uchwały). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy (2 uchwały). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Krzykosy (2 uchwały). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzykosy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Krzykosy na lata 2019 – 2021. 

15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 

16. Realizacja zadań oświatowych w gminie. 

17. Wydanie opinii przez Radę na temat celowości utwardzenia dróg gminnych. 

18. Składanie interpelacji i zapytań radnych 

19. Wolne głosy i wnioski. 

20. Zakończenie Sesji. 

 

Do pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokoły z ostatnich Sesji  tj. XLIX 

i L Sesji Rady Gminy został radnym przesłane pocztą elektroniczną. 

Zaproponował, aby zostały one przyjęty bez odczytania. 

Nikt z radnych nie miał uwag do propozycji Przewodniczącego Rady Gminy 

oraz do protokołów z Sesji.  

 

Protokoły z XLIX oraz L  Sesji Rady Gminy zostały zatwierdzone jednogłośnie 

bez odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  

 

Do pkt. 4. 

Głos zabrał Pan Krzysztof Jankowiak – Przewodniczący Rady Gminy, który 

przedstawił Radzie informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady 

Gminy. 

(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Do pkt. 5. 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie informację o 

swych działaniach między Sesjami Rady Gminy. 

Pan Wójt powiedział: 

W dniu 26 sierpnia odbyły się w Sulęcinie dożynki gminne. Pan Wójt 

podziękował wszystkim za pomoc w organizacji dożynek gminnych. W dniu 1 

września uczestniczyłem w dożynkach wiejsko – parafialnych w Sulęcinku. W  
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dniu 2 września odbył się kolejny rajd rowerowy „szukamy nowej drogi”. 

Wzięło w nim udział 250 osób. Jest to rekord. W tym dniu odbyły się też 

dożynki powiatowe w Dominowie. Uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 50 

lat KGW Garby.  Dwie nasze drużyny OSP wzięły udział w wojewódzkich 

zawodach sportowo – pożarniczych w Wągrowcu.  W dniu 23 września 2018 

roku na Orliku w Krzykosach odbyły się zawody OSP w piłce nożnej. Były 

tylko dwie drużyny. W dniach od 17 – 25.09. wraz z Przewodniczącym Rady 

uczestniczyliśmy w 12 zebraniach sołeckich w gminie, gdzie dokonano podziału 

środków funduszu sołeckiego na 2019 rok. W dniu 5.10. uczestniczyłem w 

uroczystości 25 lecia Hand Mięs. W dniu 8. 10. nastąpił odbiór I etapu 

rozbudowy szkoły w Murzynowie Leśnym. Przetarg na kanalizacje przesunięty 

został na 5 listopada 2018 roku. Trwa ostatni etap budowy oświetleni ulicznych. 

Ma zakończyć się do 15 grudnia. W tym tygodniu powinny rozpocząć się prace 

na ulicy Mostowej w Sulęcinku. Odbędę spotkanie z Dyrektor PKP w sprawie 

budowy chodnika do stacji kolejowej w Sulęcinku. Ostatnio artykuły w gazetach 

tak są napisane, że mnie ośmieszają i sugerują, ze nie orientuję się w sprawach 

gminy.  15 października ogłosiliśmy konkurs na Dyrektora CUW w Krzykosach. 

Zakładana jest instalacja światłowodowa w Witowie. Na razie nie ma postępu 

prac ze światłowodem w Murzynowie Leśnym. Byłem na spotkaniu ZG ZOSP. 

Na nowy program 300+ wpłynęło 666 wniosków. 

Nikt z Radnych nie miał uwag do informacji Pana Wójta.   

 

Do pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 LI/308/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych) 

 

Do pkt. 7.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Krzykosy na lata 2018 – 2033. 
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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 LI/309/2018 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Krzykosy na lata 2018 – 

2033 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/310/2018 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu została 

przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 9.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w obrębie geodezyjnym Garby gmina Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/311/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w 

obrębie geodezyjnym Garby gmina Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 14 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 LI/312/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością 

przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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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 LI/313/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością 

przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 

 

 

 

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 LI/314/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością 

przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 

 

Do pkt. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/315/2018 Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/316/2018 Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
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Do pkt.12. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/317/2018 Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/318/2018 Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

 

Do pkt. 13.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Krzykosy. 

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/319/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 

radnych). 

 

Do pkt. 14. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2019 – 2021 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr LI/320/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2019 – 2021 została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
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Do pkt. 15. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o złożonych przez 

radnych oraz pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych. 

(informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

 

Do pkt. 16. 

Realizację zadań oświatowych w gminie przedstawił Radzie Pan Michał 

Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. 

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionej informacji. 

 

Pan Michał Jankowiak, w związku ze zmianą pracy, podziękował wszystkim za 

współpracę. 

 

Pan Przewodniczący Rady oraz Pan Wójt podziękowali za pracę Panu 

Michałowi Jankowiakowi. Wszyscy życzyli mu sukcesów na nowym 

stanowisku.  

 

Do pkt. 17. 

 

Na wniosek Pana Wójta Rada przyjęła opinie o celowości utwardzenia dróg, i 

tak: 

Opinia Nr 1 o celowości utwardzenia drogi w Murzynowcu Leśnym została 

przyjęta jednogłośnie  

(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 

 

Opinia Nr 2 o celowości utwardzenia drogi w Wygrance została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji. 

Do pkt. 19. Wolne głosy i wnioski. 

Głos zabrali Przewodniczący poszczególnych komisji Rady i złożyli 

sprawozdania z pracy komisji, i tak: 

- Komisja Budżetowo – Finansowa  

- Komisja Rewizyjna 

- Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

Radny Jerzy Dominik wnioskował, aby Przewodniczący Rady wystąpił z 

wnioskiem o nadanie zmarłemu Wiesławowi Zającowi tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Krzykosy”. 



 

 

-8- 

Wszyscy Radni byli za wnioskiem Radnego Dominika. 

 

Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – wnioskował o naprawę urządzeń na 

placu zabaw. 

 

Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – podziękowała za ujęcie w zadaniach na 

2019 rok utwardzenia drogi w Wygrance. 

 

Radna Anna Wojtkowiak – zgłosiła problem z uszkodzoną studzienką w 

Wiktorowie.  

 

Radny Paweł Maciejewski podziękował wszystkim za współpracę i przeprosił 

wszystkich, którzy w skutek jego wypowiedzi mogli poczuć się urażeni. 

 

Pan Wójt – firma wyceniała już koszty remontu placów zabaw i do wiosny będą 

zrobione. W Solcu robiona jest zatoka dla autobusów. Będzie robiona droga z 

Sulęcina do Borowa.  

Zapytamy PGNiGE o możliwość założenia na naszym terenie gazu i tą ich 

odpowiedź prześlemy Panu Premierowi.  

 

Radna Anna Wojtkowiak – proszę o składanie wniosków o założenie gazu 

mieszkańców Pieczkowa i Witowa, bo może uda się to załatwić z kierunku 

Orzechowa.  

 

Pan Przewodniczący Rady – co dzieje się z budową kanalizacji.  

 

Pan Wójt – podziękował wszystkim za współpracę, życzliwość i pomoc oraz za 

to, że w naszych działaniach nie było żadnych podtekstów politycznych.  

 

Za owocną współpracę podziękował także wszystkim zebranym 

Przewodniczący Rady Gminy oraz odchodzący Radni Anna Wojtkowiak i 

Waldemar Dobroszczyk. 

 

Do pkt. 20. 

Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 

przewodniczący Rady Gminy Radny Krzysztof Jankowiak zamknął LI, ostatnią 

w kadencji, Sesję Rady Gminy Krzykosy. 

Protokołowała:                                                          Przewodniczący  

M. Skowrońska                                                            Rady Gminy 

                                                                                  Krzysztof Jankowiak 


