
P R O T O K Ó Ł NR VII/2011 
z VII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 11 maja  2011 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki  – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litke – Skarbnik Gminy 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak  – Kierownik Ośrodka Pomocy  
                                                                     Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Pani Daria Ziemkowska, – projektantka planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia VII 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 przedstawił Radzie projekt porządku VII Sesji 
Rady  
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji 
polegająca na tym, pkt.7 otrzymałby brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 
2010 rok, a pozostałym punktom zmieniłyby się numeracja. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku Sesji i 
porządek Sesji został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych). 
 
Porządek  VII Sesji Rady Gminy Krzykosy 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółu 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. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach z  
    działalności Ośrodka w 2010 roku 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki  
   Publicznej Gminy Krzykosy za 2010 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.  
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania   
      przestrzennego gminy Krzykosy (8 uchwał) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
      na lata 2011 - 2021  
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na   
       rzecz gminy Krzykosy. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. VI Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. VI Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informacje o swych działania 
między Sesjami Rady Gminy 
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 5.  
 
Informację o swych działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił 
Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział:  
W dniu 6 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego 
Z OSP w Krzykosach, na którym podsumowano tegoroczne zebrania w 
jednostkach OSP oraz omówiono przygotowania do Zjazdu Gminnego. W dniu 
17 kwietnia br. odbył się w Garbach Festiwal „Wesołe Nutki”. W dniu 1 maja 
br. w Sulęcinku odbyły się coroczne uroczyste obchody Dnia Strażaka. W dniu 
3 maja swoje święto obchodzili strażacy z Pięczkowa. Rozpoczęto prace nad 
dokończeniem kanalizacji w Sulęcinku. W dniu 1 kwietnia odbył się Gminny 
Turniej Motoryzacyjny. Nasze drużyny wygrały zawody powiatowe zarówno 
pośród szkół podstawowych jak i gimnazjów i reprezentować będą powiat na 
zawodach wojewódzkich. Będzie pogłębianie rowów oraz wykaszanie  
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dwustronne wałów. ZS w Krzykosach otrzyma 56 tys. zł z Urzędu 
Marszałkowskiego na remonty. 
 
Nie zgłoszono pytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
 
Ponieważ sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach  zostało szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji, 
a wszyscy radni oraz sołtysi otrzymali sprawozdanie, Przewodniczący Rady 
zaproponował, aby sprawozdania nie odczytywać. 
 
Nie było innych propozycji 
 
Nie było uwag do sprawozdania 
 
Pani Jolanta Litka – Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym bilans roczny 
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach. 
 
Nie było pytań do Pani Skarbnik 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach  w 2010 roku 
 
Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach  w 2010 
roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy 
 
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – Skarbnik 
Gminy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego z działalności Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 
radnych) 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawiał Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok.  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jolanta Litka – Skarbnik 
Gminy 
 
Radny Romuald Pawlik – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej 
powiedział, że z ta propozycja zmian w budżecie Komisja zapoznała się na 
wczorajszym posiedzeniu i nie miała uwag. Rekomendujemy Radzie 
proponowane zmiany w budżecie.  
 
Nie było innych zapytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 roku została przyjęta jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych). 
 
Do pkt. 9. 
Głos zabrali Pani Daria Ziemkowska oraz Pan Włodzimierz Ratajczak, którzy 
udzielali Radzie wyjaśnień do projektów uchwał. 
 
1.Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla 
obszaru geodezyjnego Miąskowo – teren boiska sportowego i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Murzynówku. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru geodezyjnego 
Miąskowo – teren boiska sportowego i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Murzynówku została przyjęta jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
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2.Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w 
miejscowości Witowo, dla obszaru odstąpienia od planowanej drogi. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w miejscowości Witowo, 
dla obszaru odstąpienia od planowanej drogi została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
3.Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
w miejscowości Witowo – likwidacja dróg wewnętrznych 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w 
miejscowości Witowo – likwidacja dróg wewnętrznych została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
4.Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, 
dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Witowo – 
działka nr 190/3 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla 
obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Witowo – 
działka nr 190/3 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
5.Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, 
dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla 
obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek została 
przyjęta przy 13 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych)  
 
 
6.Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, 
dla obszaru oczyszczalni w miejscowości Sulęcinek 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla 
obszaru oczyszczalni w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
7. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, 
dla obszaru odstąpienia od planowanej drogi w miejscowości Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla 
obszaru odstąpienia od planowanej drogi w miejscowości Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) 
 
8. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, 
w miejscowości Garby, Murzynowo Leśne i Sulęcinek – odstąpienie od 
planowanego gazociągu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w 
miejscowości Garby, Murzynowo Leśne i Sulęcinek – odstąpienie od 
planowanego gazociągu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych)  
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Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011 – 2023  
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011 – 2023 została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski.  
 
Radny Dariusz Psyk – poinformował, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy 
odbędzie się w dniu 25 maja 2011 roku o godz. 10.oo. Omawiana będzie 
realizacja budżetu gminy za 2010 rok oraz rozdysponowanie nadwyżki 
budżetowej. 
 
Radny Teofil Grewling przedstawił Radzie informację przeprowadzonej kontroli 
Komisji Rewizyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – sołectwo Pięczkowo na ten rok ma 
zaplanowaną budowę chodnika i ogrodzenie boiska, a nie mamy jeszcze 
stosownych pozwoleń. Proszę Wójta, aby przyspieszono te prace. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – po raz ko0lejny apelował, aby 
informować sołtysa o pracach prowadzonych w sołectwie.  Czy do wsi można 
dostarczyć pojemnik na śmieci i wtedy posprzątane zostałyby las i wieś. 
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Radna Powiatowa Renata Jarzembowska – mamy zamknięte wysypisko śmieci. 
Kiedy będzie zasypane. 
 
Pan Wójt – informacja do sołtysów musi docierać i to będzie egzekwowane od 
pracowników. Jak śmieci będą pozbierane to proszę o zgłoszenie i zostaną 
zabrane.  Będzie robiony projekt rekultywacji wysypiska śmieci.  
 
Radny Stanisław Janasik zaprosił wszystkich na organizowany w sołectwie 
Miąskowo w dniu 28 maja br. o godz. 16.oo Dzień Dziecka.  
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys z Sulęcinka zaprosił natomiast na organizowany w 
Sulęcinku Dzień dziecka w dniu 3 czerwca 2011 roku. 
 
Pan Paweł Grześkowiak – sołtys Solec – najlepiej zawiadamiać sołtysów za 
pomocą SMS-ów. 
 
Radny Stanisław Janasik – poruszył problem naprawy drogi w Miąskowie do 
Pana Kopczyńskiego. Zapytał czy można wziąć na naprawę tej drogi gruz. 
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – stwierdził, że a artykułach w Gazecie 
Średzkiej o naszej gminie jest dużo błędów. Najlepiej byłoby własna gazetę 
wydawać. Psuje się droga powiatowa na mostku w Garbach. Poruszył także 
sprawę zastawiania skrzyżowania przez kontenery należące do firmy Pani 
Rubach. 
 
Pan Wójt – jeżeli we wsi będą pozbierane śmieci to zgłosić i na pewno 
odbierzemy. Możemy SMS-ami informować sołtysów o różnych zdarzeniach, 
ale my wiele informacji też otrzymujemy późno i jak je przekażemy sołtysom to 
i tak sołtys nie jest w stanie ostrzec mieszkańców. jak wsie podstawią ciągniki z 
przyczepami to załadujemy ziemie w Krzykosach pozostałą po budowie drogi. 
Zgłaszaliśmy Staroście sprawę naprawy drogi w Garbach. Powiat mówi, że będą 
naprawiać drogi w miarę posiadanych środków. Kontenery stoją na gruncie Pani 
Rubach nie nic nie zrobimy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaprosił radnych i sołtysów oraz pracowników na 
samorządowe święto w dniu 2 czerwca br.  o godz. 16.30.  
Najbliższe Sesje Rady Gminy odbędą się w dniach 10 czerwca br. oraz 29 
czerwca br.  
W dniu 2 czerwca br. planuje odbycie wspólnego posiedzenia wszystkich 
Komisji, ale będziemy jeszcze zawiadamiać Radnych o godzinie posiedzenia. 
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Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął VII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                              Przewodniczący 
M. Skowrońska                                               Rady Gminy 
                                                                       Wiesław Zając 
 
 


