
P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2018 

Z XLVI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

25 maja 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 Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy  

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XLVI 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 XLVI 

Sesji Rady Gminy Krzykosy polegającą na: 

1. Dodaniu pkt. pn. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy. Będzie to pkt. 7 porządku 

Sesji. 

2. Dodaniu pkt. pn. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym 

Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy.  Będzie to pkt. 13 porządku Sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych 

pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków. Będzie to pkt. 14 

porządku Sesji. 

 

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 XLVI Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku Sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
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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 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach 

Sulęcinek, Murzynowo Leśne i Miąskowo. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy Krzykosy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krzykosy 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, 

gmina Krzykosy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych 

pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków. 

15. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

16. Wolne głosy i wnioski. 

17. Zakończenie Sesji. 

 

 

Do pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokoły z ostatnich tj. XLIV i 

XLV Sesji Rady Gminy zostały przesłane Radnym droga elektroniczną.  

Radni mieli możliwość zapoznania się z nimi. Protokoły zgodnie 

odzwierciedlają przebieg XLIV i XLV Sesji Rady i proponuję, aby zostały 

zatwierdzone bez odczytania.  

 

Nikt z Radnych nie miał innych propozycji. 

 

Protokoły z XLIV i XLV Sesji Rady Gminy zostały zatwierdzone jednogłośnie 

bez odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
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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 24 marca dokonaliśmy odbioru zrekultywowanego wysypiska śmieci.  

W dniu 4 kwietnia 2018 roku odbył się przetarg na rozbudowę szkoły w 

Sulęcinku. Ze względu na wysoką cenę został unieważniony. Ponowny przetarg 

w tej sprawie odbył się w dniu 24 kwietnia po dokonaniu stosownych zmian w 

budżecie gminy. W dniu 4 kwietnia podpisaliśmy umowy na budowę dróg w 

Krzykosach i Miąskowie. W dniu 13 kwietnia w Solcu odbyły siew tradycyjne 

biegi przełajowe o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz 

Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w tych biegach. W dniu 22 

kwietnia w Sulęcinku odbył się  kolejny Bieg Papieski. W dniu  28 kwietnia br. 

uczestniczyłem w uroczystych gminnych obchodach dnia strażaka w Witowie, 

które były połączone z poświęceniem figurki Świętego Floriana. W dniu 5 maja 

br. brałem udział w obchodach Dnia Strażaka w OSP Pięczkowo. Z kolei 11 

maja w Środzie odbyły się powiatowe uroczystości Dnia Strażaka. W dniu 11 

maja podpisaliśmy umowę w sprawie kolei metropolitalnej. W dniu 10 maja br. 

w lokalu Kalinka w Przymiarkach  odbyła się uroczysta Gala wręczenia 

wyróżnień Ambasador Powiatu Średzkiego. Mamy chwilowe problemy z 

projektem ulicy Mostowej w Sulęcinku, ale sprawa będzie wyjaśniona. W dniu 

21 maja odbył się przetarg na 4 działki budowlane w Bogusławkach. Po 

przecenie zostały sprzedane.  

Dokonaliśmy uzgodnienia przebiegu światłowodu z Pięczkowa do Witowa. W 

dniu 18 kwietnia br. odbył się  konkurs na dyrektora Szkoły w Krzykosach. 

Nowym Dyrektorem będzie Pani Iwona Osowska – Dziuba. Szkoły w 

Murzynowie Leśnym i Sulęcinku pozyskały środki z Narodowego Programu 

Czytelnictwa, a Pięczkowo i Krzykosy na aktywne tablice.  Na razie nie wiemy, 

co z wnioskami na samochody strażackie. Zakończyły się zebrania wiejskie, na 

których mieszkańcy wyrażali opinię w sprawie miejsc usytuowania punktów 

sprzedaży alkoholu oraz ich ilości. 

Nie było zapytań do Pana Wójta. 
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Do pkt. 7. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

 

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

Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy. 

 

Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/270/2018 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. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/271/2017 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 powiedział, ze sprawozdanie z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach zostało przesłane radnym drogą 

elektroniczną, a ponadto było szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu 

wszystkich Komisji Rady i dlatego proponuje, aby tego sprawozdania nie 

przedstawiać, a zgłosić do wyjaśnienia ewentualne uwagi.  

 

Nikt z radnych nie miał żadnych pytań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok została 

przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
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Do pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XLKVI/273/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych). 

 

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 XLVI/274/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicom w miejscowości Sulęcinek. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 

ulicom w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych). 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąskowo. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Miąskowo została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Krzykosy. 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krzykosy 

została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zasad usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 

radnych). 

 

Do pkt. 12. 

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 XLVI/279/2018 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. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy została przyjęta 

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

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do 

gminnej oczyszczalni ścieków 

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia opłaty 

za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej 

oczyszczalni ścieków została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych). 

 

Do pkt. 15. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

 

Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji. 

 

Do pkt. 16. Wolne głosy i wnioski 

 

Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, przedstawił 

Radzie informację z odbytego posiedzenia Komisji. 

 

Pan Wójt mówił na temat wariantów przebiegu trasy S-11 na terenie gminy 

Krzykosy. 

Powiedział także, że sołtysi dostali ankietę do rozprowadzenia wśród 

mieszkańców. Bardzo prosi, aby mieszkańcy wypowiedzieli się w tej ankiecie. 

 

Ustalono, że wyjazdowe posiedzenie wspólne wszystkich Komisji odbędzie się 

w dniu 5 czerwca 2018 roku o godz. 10.00. 

 

Do pkt. 17. 

Wobec faktu wyczerpania porządku Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  

Wiesław Zając zamknął XLVI Sesję Rady Gminy Krzykosy. 

 

 

Protokółowała:                                                     Przewodniczący 

M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 

 

Wiesław Zając 
 


