
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2018 

z XLII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

8 lutego 2018 roku 

W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 

oraz 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 

Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 

Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Pani Anna Kwaśniewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XLII 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 XLII 

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 XLII 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 2018 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy 

Krzykosy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

będących własnością gminy odpłatną służebnością przesyłu. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swej pracy w 2017 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

11. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

12. Wolne głosy i wnioski. 

13. Zakończenie Sesji. 

Do pkt. 3. 

Protokół  z ostatniej tj. XLI Sesji przedstawiła Radzie Pani Mirosława 

Skowrońska – protokolant Sesji 
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Nie było uwag do przedstawionego protokołu. 

 

Protokół z XLI 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: w dniu 5 stycznia br. uczestniczyłem w zebraniu Zarządu 

Oddziału Gminnego Z OSP RP w Krzykosach na którym podsumowano 

działalność w 2017 roku oraz wytyczono zadania na 2018 rok. Wręczyliśmy 

także strażakom ubrania bojowe tzw. nomeksy. W 9.01.otwarlismy oferty na 

sprzedaż działek w Krzykosach. Jedna działka została zakupiona. W dniu 10.01. 

w Pięczkowie odbyło się zebranie wiejskie na którym dokonano wyboru sołtysa. 

Nowym sołtysem został Pan Ryszard Ignaszewski. W dniu 11 stycznia odbył się 

przetarg na dostawę opału do obiektów gminnych. W dniu 12 stycznia odbył się 

przetarg na remont świetlicy w Miąskowie. Wpłynęły trzy oferty. Ten przetarg 

został unieważniony. Następny przetarg na to zadanie odbył się w dniu 31 

stycznia br. Wpłynęły 4 oferty. Jedna została wybrana. W dniu 14 stycznia w 

Sulęcinie i Sulęcinku zagrała WOŚP. W dniu 16 stycznia rozpoczęła się 

rekultywacja wysypiska śmieci w Pięczkowie. Realizowane jest to w tej chwili 

w miarę pogody, aby nie zniszczyć dróg gruntowych. W dniu 23 stycznia 

spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Combus z Kórnika w sprawie 

komunikacji autobusowej. W dniu 28 stycznia uczestniczyłem w śpiewaniu 

kolęd w kaplicy w Pięczkowie. Wystąpiło kilka zespołów. 29 stycznia 

dokonaliśmy uzupełnienia wniosku na kanalizację. Wniosek został pozytywnie 

rozpatrzony po względem formalnym. W dniu 4 lutego odbył się Gminny 

Turniej Wiedzy Pożarniczej. Pan Wójt podał wyniki turnieju. W dniu 5 lutego 

uczestniczyłem w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, gdzie 

podsumowano działania w 2017 roku. Uczestniczyłem w podobnym spotkaniu 

w dniu 29 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji. W dniu 29 stycznia 

odwiedziłem również Panią Walkiewicz z Sulęcinka, która ukończyła 99 lat. W 

m-cu styczniu rozpoczęło się oczyszczalnie Kanału Miłosławskiego. Dziękuję 

Radzie Powiatu i Panu Staroście za pomoc w realizacji tego zadania. Pomagają 

w tych pracach również Lasy Państwowe. Na razie stan wody jest wysoki, ale 

jest nadzieja, że ciągle będzie opadał. Do końca bieżącego roku ma być  
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założony światłowód w Witowie. W Lubrzu ma być w przyszłym roku W 

najbliższych dniach odbędą się przetargi na utwardzenie dróg gruntowych. 

Trwają naprawy dróg gruntowych sprzętem gminnym. Nasze szkoły przystąpią 

do kilku programów. Będziemy składać 3 wnioski o pomoc finansową na 

budowę placu zabaw i siłowni. Będzie naprawiana droga asfaltowa w 

Miąskowie do Murzynówka.  

 

Nie zgłoszono zapytań do Pana Wójta 

 

Do pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 

Gminy. 

 

Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLII/248/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 7. 

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 

 

Głos zabrała Radna Anna Wojtkowiak, która stwierdziła, że ze względu na to, iż 

jest ona jednym z inkasentów tych podatków nie weźmie udziału w głosowaniu 

nad tą uchwałą. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XLII/249/2018 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 14 radnych. Udziału w głosowaniu nie brała Radna 

Anna Wojtkowiak). 
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Do pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością gminy 

odpłatną służebnością przesyłu 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XLII/250/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 

na obciążenie nieruchomości będących własnością gminy odpłatną służebnością 

przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych). 

 

Do pkt. 9.  

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku przedstawił Radzie 

Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Do pkt. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

 

Nikt z radnych nie złożył interpelacji. Nie było też zapytań. 

 

Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 

 

Komisje ustaliły terminy posiedzeń i tak: 

Komisja Rozwoju Gminy w dniu 13 lutego 2018 roku godz. 10.00. 

Komisja Budżetowo Finansowa w dniu 21 lutego godz. 10.00. 

 

Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

Radzie protokół z jednego z ostatnich posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek – mieszkańcy ul Mostowej proszę, aby 

nie jeździły tam beczkowozy do oczyszczalni, gdyż droga psuje się.  
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Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – prosił o przestawienie kontenerów na 

odzież używaną, gdyż zasłaniają widoczność przy wyjeździe z ul. Cmentarnej.   

Radna Anna Wojtkowiak – wnioskowała o przestawienie znaku w Witowie 

ponieważ również zasłania widoczność.  

 

Pan Aleksander Gabała – sołtys Miąskowo – od kiedy będzie remont świetlicy 

w Miąskowie. Jest to ważne dla nas przy planowaniu imprez we wsi.  

 

Radny Maciej Roszyk oraz Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys z Krzykos 

oraz Radny Michał Grochowski poruszyli sprawę dokończenia zakładania 

internetu szerokopasmowego w Przymiarkach, Krzykosach oraz w Sulęcinku.  

 

Radny Dariusz Psyk – w Solcu na jednej z posesji zainstalowane są ogniwa 

fotowoltaiczne. Proszę o zwrócenie uwagi właścicielowi, aby wyciszył 

zainstalowany tam alarm, bo po każdym braku dostawy prądu włącza się i 

bardzo głośnie wyje.  

 

Pani Irena Gorzelańczyk - Ryś – sołtys Krzykos – wnioskowała o dodatkową 

zapłatę za roznoszenie przez sołtysa nakazów podatkowych. 

 

Radny Paweł Maciejewski – powiedział, że przy roznoszeniu nakazów sołtysi 

mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, a to chyba jest ważne. 

 

Radna Zofia Grzesik – wnioskowała o naprawę ulicy Podgórnej w Sulęcinku, 

ale mieszkańcy nie chcą tam żużla. 

 

Pan Wójt – zgłosiłem już sprawę alarmu w Solcu. Nie wiem co zrobić z ul. 

Mostową, bo beczkowozy tam jeżdżą ze względu na bliższy dojazd do 

oczyszczalni. Dodatkowe pojemniki na odzież będą zabrane, a pozostałe 

przestawione. Na razie nie wiem od kiedy będzie remontowana świetlica w 

Miąskowie. Nie wiem co ze światłowodem w miejscach o których była tu 

mowa, bo to jest inwestycja niezależna od nas.  Ul. Podgórna była naprawiana w 

ubiegłym tygodniu. Pan Wójt zaprosił zebranych oraz innych zainteresowanych 

na spotkanie w dniu 15 lutego w sprawie rewitalizacji oraz nowego Prawa 

Wodnego. Sołtysi dostali podwyżkę ryczałtu, dlatego że roznoszą nakazy.  

Nie zgłoszono innych zapytań do Pana Wójta. 

Do pkt. 13.  

Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLII Sesję Rady Gminy Krzykosy. 

Protokółowała:                                                           Przewodniczący 

M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 



                                                                                     Wiesław Zając  


