
P R O T O K Ó Ł NR XLIX/2018 

z XLIX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

24 sierpnia 2018 roku 

W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecnośc 

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 Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

             Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XLIX 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 14 radnych, co 

stanowi 93,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował Radzie zmianę porządku XLIX 

Sesji Rady Gminy Krzykosy polegającą na zmianie treści pkt. 11 porządku 

Sesji. Proponuję, aby pkt. 11 otrzymał brzmienie: 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krzykosy obejmującej działkę nr 12 w Pięczkowie. 

 

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 15 

radnych). 

 

Porządek XLIX 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.   
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7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krzykosy 

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

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

Krzykosy 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej 

rozliczenia. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krzykosy obejmującej działkę nr 12 w Pięczkowie. 

12. Składanie interpelacji i zapytań radnych 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zakończenie Sesji. 

 

Do pkt. 3. 

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

Rady Gminy został radnym przesłany pocztą elektroniczną. Zaproponował, aby 

został on przyjęty bez odczytania. 

Nikt z radnych nie miał uwag do propozycji Przewodniczącego Rady Gminy 

oraz do protokołu z Sesji.  

 

Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy zostały zatwierdzone jednogłośnie bez 

odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  

 

Do pkt. 4. 

Głos zabrał Pan Wiesław Zając – 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 27 czerwca uczestniczyłem w uroczystym poświeceniu 

wyremontowanych zabytkowych organów kościelnych w kościele parafialnym 

w Solcu. Poświecenia dokonał ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław 

Gądecki. W dniu 28 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź na nasz protest złożony 

w związku z wnioskiem na budowę kolektorów słonecznych. Nasz protest nie 

został uwzględniony. W dniu 30 czerwca uczestniczyłem w uroczystości 40- 

lecia OSP Murzynowo Leśne. W dniu 3 lipca odbył się przetarg na oświetlenia  
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uliczne. Wpłynęła 1 oferta. Cena usługi wyższa niż środki, które na nią 

przeznaczyliśmy. W zmianach w budżecie zaproponowane jest zwiększenie tej 

kwoty. W dniu 9 lipca odbył się komisyjny odbiór nowej drogi w Miąskowie. W 

tym też dniu dokonaliśmy wyboru sołtysa sołectwa Krzykosy. Został nim Pan 

Zygmunt Kołacki. Gratuluję Panu jeszcze raz wyboru. W dniu 17 lipca 

otrzymaliśmy wiadomość, że nie otrzymamy dofinansowania na zakup 

samochodów strażackich. W dniu 24 lipca odbył się przetarg na utwardzenie 

ulicy Mostowej w Sulęcinku. Wpłynęła 1 oferta. Była wyższa niż środki 

przeznaczone na tą drogę. Przetarg unieważniono. W dniu 8 sierpnia 2018 roku 

odbył się ponowny przetarg na utwardzenie tej drogi. Wpłynęły dwie oferty, ale 

nadal brakuje środków. Proponuję zmianę w budżecie i dołożenie środków na 

ten cel. W dniu 19 sierpnia odbyły się dożynki wiejskie w Krzykosach. Zostanie 

ogłoszony przetarg na kanalizację. Urząd Marszałkowski wydłużył nam termin 

realizacji kanalizacji. Wpłynęło przeszło 500 wniosków na program dobry start. 

Biblioteka Publiczna otrzymała około 8.500 zł na zakup książek. Trzy szkoły w 

gminie będą miały bezpłatny internet.    

 

Nie było uwag ani pytań do wypowiedzi 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 XLIX/290/2018 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani 

Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XLIX/300/2018 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 

 

Do pkt. 8.  

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 XLIX/301/2017 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 13 radnych. Udziału w głosowaniu nie brała Radna 

Anna Wojtkowiak). 

 

Do pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w 

sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia 

 
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 XLIX/302/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zasad udzielania 

spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o 

udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 10.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 

radnych) 

 

Do pkt. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy 

obejmującej działkę nr 12 w Pięczkowie 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XLIX/304/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy 

obejmującej działkę nr 12 w Pięczkowie została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 12. Składanie interpelacji i zapytań radnych 

 

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. 

 

Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski. 

Informację z odbytych posiedzeń Komisji złożyli: 

Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej\ 

Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty….. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pisma, które wpłynęły do 

Rady od Pana Andrzeja Wojciechowskiego oraz od Wód Polskich. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował Radnych, że do dnia 16 września 

należy złożyć oświadczenia majątkowe na koniec kadencji.  Powiedział, że jest 

nowy projekt przebiegu trasy S – 11. Będziemy to konsultować.  

 

Radna Anna Wojtkowiak – na ścieżce rowerowej do Pięczkowa zrobiła się tarka 

od traktora, który kosi pobocza ścieżki.  

 

Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek – na skrzyżowaniu ul. Głównej i Zacisze 

uszkodzona jest studzienka. Na ul. Mostowej beczkowozy ze ściekami robią 

hałas po 23.oo. 
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Pani Alicja Golińska - Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że w dniu 

7 września 2018 roku Biblioteka w Krzykosach weźmie udział w narodowym 

czytaniu.  

 

Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – zapytał co u nas dzieje się w sprawie 

suszy. 

 

Pan Aleksander Gabała – sołtys Miąskowo – zgłosił, że w Murzynówku 

uszkodzony jest chodnik.  

 

Radny Waldemar Dobroszczyk – czy będą przystanki autobusowe na żądanie w 

Krzykosach.  

 

Radny Paweł Maciejewski – nadal w Bronisławiu jest nakaz jazdy na wprost na 

trasie S – 11. 

Radna Urszula Kosmecka – w Pięczkowie na ul. Sportową potrzebny jest 

destrukt, bo wysypane tam kamienie uszkadzają opony pojazdów.  

 

Pan Zygmunt Kołacki – sołtys Krzykosy – co dzieje się ze złożoną przez 

mieszkańców petycją w sprawie utwardzenia ul. Dolnej.  

 

Radny Dariusz Psyk – czy będą robione zaplanowane na ten rok dro0gi 

powiatowe.  

 

Pan Wójt – to Rada zadecyduje, które drogi będą utwardzane. Przy ul Dolnej ma 

powstać Market Dino i wtedy może będzie asfalt założony. Zgłoszę do Powiatu 

aby nie wjeżdżali na ścieżkę przy koszeniu poboczy. Naprawiona na pewno 

będzie studzienka w Sulęcinku. Do oczyszczali można jeździć całą noc. Po to 

robiliśmy urządzenia na oczyszczalni.  Robione są protokoły w sprawie suszy. 

Można będzie je odbierać.  Zorientuję się w sprawie naprawy chodnika w 

Murzynówku. Za Krzykosami przystanek na żądanie będzie od 1 września br. 

Pan Wójt mówił na temat realizacji inwestycji na drogach powiatowych.  

 

Pan Zygmunt Kołacki – sołtys Krzykosy – czy nadal musi stać budynek w 

Krzykosach po spędzie.  

 

Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – prosiła o dalsze utwardzenie asfaltem ul 

Miłosławskiej w Wiośnie oraz ograniczenie dla pojazdów ciężkich. Potrzebna 

jest równiarka. Rolnicy przyorują drogi.   

 

Radny Jerzy Dominik –nadal nie jest naprawiony chodnik na ul. Wrzesińskiej. 
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Pan Wójt – drogi w Wiośnie są wymierzone.  Będziemy typować drogi do 

utwardzenia i nie wiem czy na Wiośnie będzie asfalt. 

 

Radna Zofia Grzesik – jak najszybciej starać się utwardzić całą ul. Mostową.  

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy – mówił o zasadach realizacji utwardzeń dróg 

w gminie.  

 

Pan Wójt – na razie budynek po spędzie będzie stał, bo tam ma magazyn GOK.  

 

Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa  - podziękowała Radzie za 

współpracę z powiatem. Za środki, które Rada przeznaczyła na realizację dróg 

powiatowych. Do końca kadencji zaplanowane drogi powiatowe mają być 

zrobione. 

 

Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 

Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLIX Sesję 

Rady Gminy Krzykosy. 

 

Protokółowała:                                                  Wiceprzewodniczący 

M. Skowrońska                                                        Rady Gminy  

          

                           Michał Grochowski 
 


