
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2018 

Z XLIV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

12 kwietnia 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 

Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy  

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XLIV 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 XLIV 

Sesji Rady Gminy Krzykosy. 

Nikt z Radnych i miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 

zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Porządek XLIV Sesji Rady Gminy Krzykosy 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku Sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Krzykosy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz 

ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 

wyborczych na terenie Gminy Krzykosy. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2017. 

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2017 rok. 

10. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

11. Wolne głosy i wnioski. 

12. Zakończenie Sesji. 

 



Do pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej tj. XLIII Sesji 

Rady Gminy został przesłany Radnym droga elektroniczną.  

Radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Protokół zgodnie odzwierciedla 

przebieg XLIII Sesji Rady i proponuje, aby został zatwierdzony bez odczytania.  

 

Nikt z Radnych nie miał innych propozycji 

 

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie bez 

odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  

 

Do pkt. 4. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 

 

Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 5. 

Przewodniczący Rady 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 XLIV/264/2017 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

 

Do pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 

oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy 

Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLIV/265/2018 Rady Gmin y Krzykosy w sprawie utworzenia 

stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz 

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy 



Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych). 

 

Do pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie z działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok wszyscy Radni otrzymali pocztą 

elektroniczną, a ponadto zostało omówione na wspólnym posiedzeniu 

wszystkich Komisji Rady. Wobec tego zaproponował, aby Dyrektor GOK 

przedstawił najważniejsze aspekty działania GOK w 2017 roku a radni zgłaszali 

pytania w tej sprawie. 

 

Nikt z Radnych nie miał zastrzeżeń do propozycji Pana Przewodniczącego. 

 

Nikt z Radnych nie miał pytań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

w Krzykosach za 2017 rok 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Uchwała Nr XLIV/266/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 

Krzykosach za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 
 

Do pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie z działalności  

Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2017 rok wszyscy Radni otrzymali 

poczta elektroniczną, a ponadto zostało omówione na wspólnym posiedzeniu 

wszystkich Komisji Rady. Wobec tego zaproponował, aby Dyrektor Biblioteki 

przedstawiła najważniejsze aspekty działania Biblioteki w 2017 roku a radni 

zgłaszali pytania w tej sprawie. 

 

Nikt z Radnych nie miał zastrzeżeń do propozycji Pana Przewodniczącego. 

 

Nikt z Radnych nie miał pytań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Biblioteki Publicznej Gminy 

Krzykosy za 2017 rok 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 



Uchwała Nr XLIV/267/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych). 

Do pkt. 9. 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2017 rok przedstawiła 

Radzie w imieniu Wójta Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy. 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Do pkt. 10. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

Nikt z radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. 

Do pkt. 11.Wolne głosy i wnioski 

Radna Anna Wojtkowiak wnioskowała o naprawienie dziur w asfalcie we wsi 

Witowo oraz na drodze powiatowej w Witowie.  

Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – zapytała od kiedy będzie 

czynne boisko w Krzykosach.  

Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor GOK – poinformował, że w dniu 

jutrzejszym odbędą się biegi przełajowe w Solcu, a w najbliższym czasie 

konkury piosenki przedszkolaków.  

Pan Wójt – powiat już drogi naprawia. Na pewno wkrótce będą na naszym 

terenie. Naprawiamy na bieżąco drogi gminne. Będzie samojezdna równiarka 

oraz żużel. Orlik będzie czynny od niedzieli. 

Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – już w ubiegłym roku miała być robiona 

droga z Sulęcina do Borowa i nic nie dzieje się w tej sprawie.  

Pan Przewodniczący Rady Gminy – wnioskował, aby szeroko rozpropagować 

wśród mieszkańców, że przystępujemy do zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania Gminy Krzykosy pod katem budownictwa 

mieszkaniowego.  

Pan Wójt – wpłynął wniosek o wykupienie prywatnej drogi w Przymiarkach do 

ul. Wiatracznej w Sulęcinie. 

Po dyskusji ustalono, że tej drogi nie kupujemy, ale w tej sprawie jeszcze będzie 

dyskusja na komisjach rady.  

Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 

Do pkt. 12. 

Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLIV Sesję Rady Gminy Krzykosy. 

 

Protokółowała:                                                           Przewodniczący 

M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 

                                                                                     Wiesław Zając  
 


