
P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2018 

Z XLVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

22 czerwca 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 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 

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XLVII 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 zaproponował Radzie zmianę porządku XLVII 

Sesji Rady Gminy Krzykosy polegającą na: 

 

1. Dodaniu pkt. pn. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w 

zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej. Będzie to pkt. 9 

porządku Sesji. 

2. Dodaniu pkt. pn. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Krzykosy. Będzie to pkt. 10 porządku Sesji.  

Następujące po nich punkty porządku Sesji9 będą miały numerację kolejną. 

 

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

została ona zatwierdzona jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych). 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji po 

zmianach i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych). 

 

Porządek XLVII Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku Sesji.  
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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 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krzykosy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie 

eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krzykosy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Obelisk 

Niepodległości”.  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

15. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

16. Wolne głosy i wnioski. 

17. Zakończenie Sesji.  
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Do pkt. 3. 

Protokół z ostatniej tj. XLVI Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 

Mirosława Skowrońska – protokolant Sesji. 

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego protokołu z Sesji.  

 

Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy zostały zatwierdzone jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 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: 

28 maja uczestniczyłem w spotkaniu u Pana Starosty w sprawie przebiegu przez 

teren naszej gminy trasy S 11. Uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach. 

Propozycji przebiegu trasy S 11 jest wile, ale nie wiadomo do końca, która opcja 

zostanie przyjęta. W dniu 30 maja chcieliśmy zakupić duży agregat 

prądotwórczy, ale nie było do tego zakupu dofinansowania ale tylko pożyczka. 

Został uruchomiony agregat w Młodzikowie. W dniu 4 czerwca uczestniczyłem 

w Obchodach Powiatowych Dnia Działacza Kultury. Spotkanie odbyło się w 

Garbach. W dniu 5 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego 

Z OSP na którym podsumowano obchody Dnia Strażaka oraz przygotowania do 

Zawodów Sportowo Pożarniczych. W dniu 9 czerwca brałem udział w 

zorganizowanych w Pięczkowie Obchodach Dnia Matki i Ojca. W dniu 10 

czerwca w Sulęcinie odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany wspólnie z 

miejscową szkołą. w dniu 11 czerwca rozpoczęła się budowa drogi w 

Miąskowie. W dniu 17 czerwca odbyły się kolejne Gminne Zawody Sportowo – 

Pożarnicze. Pan Wójt podał wyniki tych zawodów. Rozpoczęta została budowa 

chodników w Solcu. Zrobiony został wjazd do remizy w Garbach. Podpisałem 

akt na służebność nieruchomości dotyczący przepompowni ścieków. Akt jest 

podpisany na 30 lat. Będzie  robione utwardzenie terenu przy Orliku w 

Krzykosach. Wykoszone zostały drogi gminne. W dniu 20 czerwca odbył się 

odbiór drogi w Miąskowie. W dniu dzisiejszym wspólnie z Przewodniczącym  

Rady uczestniczyliśmy w uroczystościach zakończenia roku szkolnego. Ja 

byłem w Krzykosach, Pan Przewodniczący w Murzynowie Leśnym. W 

Krzykosach pożegnałem odchodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Grażynę 

Stachowiak. Złożyliśmy wniosek o zakup przyczepki do samochodu  
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strażackiego. Zakupu nie dokonaliśmy jednak zakupu. Nie dostaniemy 

dofinansowania na budowę drogi w Murzynowcu Leśnym. Nie wiemy czy 

otrzymamy dofinansowanie na zakup samochodów strażackich. Otrzymamy 

dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznych w Krzykosach i Sulęcinie po 

około 13 tys. na każdą. 

 

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 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVII/282/2018 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 zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy  

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych) 

Do pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  
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przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz 

działalności gospodarczej 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej 

została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 10.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy Krzykosy 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wynagrodzenia 

Wójta Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 11.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Akces do pracy w tej Komisji zgłosili Przewodniczący Rady Gminy, z-ca 

Przewodniczącego oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady z wyjątkiem 

Radnej Anny Wojtkowiak, która nie wyraziła zgody na pracę w Komisji. 

Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Uchwała Nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie powołania 

doraźnej Komisji Statutowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych). 

Do pkt. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przekazania do 

zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

Do pkt. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

wzniesienia pomnika „Obelisk Niepodległości” 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Uchwała Nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wzniesienia 

pomnika „Obelisk Niepodległości” została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych) 

Do pkt. 14. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów  

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 

Do pkt. 15. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

Nikt nie złożył interpelacji ani zapytania. 

Do pkt.  16. Wolne głosy i wnioski. 

Radna Zofia Grzesik Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw 

Społecznych przedstawiła Radzie informację z odbytego posiedzenia Komisji. 

Pan Przewodniczący Rady Gmin y przedstawił Radzie stanowisko Gminy w 

sprawie przebiegu trasy S 11 na terenie Gminy Krzykosy, które zostało 

przedstawione GDDKiA. 

Pan Wójt -  w budżecie zostało przeznaczone 6 tys. zł na malowanie 

zabytkowego samochodu strażackiego w Garbach. Na razie nie mamy jeszcze  
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podpisanej umowy w Marszałkiem na budowę kanalizacji. Od poniedziałku 

będzie można składać wnioski suszowe. W Krzykosach ma powstać market 

Dino ale pewności jeszcze nie ma. Trwają pertraktacje z Bankiem w sprawie 

działki. Mamy ofertę zamontowania ledowych lamp oświetlenia ulicznego. 

Zastanawiamy się nad tym. 

Radna Zofia Grzesik – co z budową ulicy Mostowej w Sulęcinku.  

Pan Wójt – projekt będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Będzie także chodnik 

na ul. Kolejowej 

Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – nadal nie są  namalowane pasy prześcia 

dla pieszych na drogach powiatowych. 

Pan Wójt mówił na temat prac na drogach powiatowych. 

Pan Mateusz Ciołek – sołtys Sulęcinek – zgłosił, że na placu zabaw w 

Sulęcuinku uszkodzona jest zjeżdżalnia.  

Radny Paweł Maciejewski – zapytał kiedy będzie dokończona budowa drogi z 

Miąskowa do Murzynówka. 

Pan Wójt udzielił wyjaśnień na zadane pytania. 

Do pkt. 17. 

Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLVII Sesję Rady 

Gminy Krzykosy. 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący 

M.  Skowrońska                                                        Rady Gminy 

                                                                                 Wiesław Zając 

 

 


