
 
P R O T O K Ó Ł NR XLIII2014 

z XLIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  
16 czerwca 2014 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 Jolanta Litka – Główny Księgowy 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pani Beata Jagodzińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
              
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XLIII 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 11 radnych, co 
stanowi 73,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XLIII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawki do porządku Sesji 
polegające na:  wykreślenie pkt. 10 porządku Sesji o treści: 10. Podjęcie 
uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne 
oraz na dopisaniu trzech punktów porządku Sesji, a mianowicie pkt. 10 , 11 i 12 
w brzmieniu: 
10. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
gruntowej (2 uchwały) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji Gminy Krzykosy w spółkach prawa handlowego przez Wójta 
Gminy Krzykosy. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Dotychczasowe punktu 11 i 12 otrzymałyby numerację 13 i 14. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji z 
autopoprawkami i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 11 radnych)  
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Porządek XLIII Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich 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 zmian w budżecie gminy na 2014 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu (3 uchwały) 
9.Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, 
obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości 
gruntowej (2 uchwały) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji Gminy Krzykosy w spółkach prawa handlowego przez Wójta 
Gminy Krzykosy. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatnich tj. XLI i XLII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionych protokółów. 
 
Protokóły z ostatnich tj. XLI i XLII Sesji Rady Gminy zostały przyjęte 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych). 
 
Do pkt. 4. 
Głos zabrał Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy, który 
przedstawił Radzie informację o swych działaniach między Sesjami Rady 
Gminy 
(informacja Przewodniczącego 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: 
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W dniu 3 maja br. w Pięczkowie odbyły się Gminne obchody Dnia Strażaka w 
Pieczkowie. Była msza św. i przemarsz oraz złożenie kwiatów przy ;pomnikach. 
W dniu 4 maja odbył się koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II w wykonani 
zespołu prowadzonego przez Panią Annę Becela. W dniu 10 maja br. 
uczestniczyłem w uroczystych obchodach 20-lecia WTT Solec. W dniu 15 maja 
w Pieczkowie brałem udział w podsumowaniu projektu „Czy warto czytać 
książki”. W tym samym dniu uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego 
Z OSP na którym omawiano przygotowania do gminnych zawodów sportowo 
pożarniczych.  W dniu 26 maja br. odwiedziłem wspólnie z OPS Pana 
Muszyńskiego z Sulęcinka z okazji 90 tych urodzin. W dniu 30 maja br. GZERiI 
zorganizował spotkanie z okazji Dnia Matki. W dniu 6 czerwca Spółki Wodne 
rozpoczęły prace na rowach w Pięczkowie.  W dniu 7 czerwca w Miąskowie 
odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka.  W dniu 9 czerwca podpisaliśmy 
umowę na projekt wizualizacji gminy. W tym dniu zakończono również prace 
na ul Szkolnej w Solcu.  W dniu 14 czerwca br. odbył się Miting na w chodzie 
sportowym w Pięczkowie. W tym dniu odbył się także Festyn z okazji 175 
rocznicy powstania Kopczynowa.  Cieszy fakt, że w organizację imprezy 
zaangażowało się wiele osób. W dniu 15 czerwca br. roku odbyły się coroczne 
zawody sportowo – pożarnicze. W tym roku organizatorem była jednostka OSP 
Sulęcinek. Impreza miała formę Festynu.  Biblioteka Gminna zorganizowała 
konkurs wiedzy o Stefanie Żeromskim.  Pan Wójt podał wyniki tego trudnego 
konkursu. 
 
Nikt z Radnych nie miał zapytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Paweł Wrembel – dlaczego zwiększamy o 5 tys. zł wydatki na Policję. 
Policja jest jednostką budżetową finansowaną przez Państwo, a my mamy na 
naszym terenie niedoinwestowane straże po0żarbne i lepiej dać te pieniądze na 
straże.  
 
Pan Wójt – policja zwróciła się o pomoc finansową na kupno samochodu. Nie 
otrzymali tych pieniędzy, bo nie było takiej zgody. Chciałbym, aby za te 5 tys.  
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zł zakupić komputer i drukarkę i przekazać im na uroczystościach z okazji 
rocznicy powstania Policji.  
 
Radny Paweł Wrembel – nie wiem czy jest to zasadne jeżeli straże maja 
problemy finansowe. Uważam, że lepiej te pieniądze wydać w naszej gminie.  
 
Radny Stanisław Litke – z jakich środków te 5 tys zł miałoby być przeznaczone 
dla Policji. Czy to będzie ze straży. 
 
Pan Wójt – zgodnie z prawem możemy pomagać Policji. Pieniądze nie będą ze 
straży. Straż na bieżąca działalność środki ma, a my nie chcemy też dawać na 
wszystkie działania. Straż ma też pozyskiwać środki na swoje potrzeby.  
 
Radny Paweł Wrembel – otrzymaliśmy pisma jako OSP miedzy innymi o stanie 
kominów grzewczych w naszych obiektach. Jeżeli mamy to wyremontować 
systemem gospodarczym to skąd mamy wziąć pieniądze (może ze składek). 
Uważam, że pismo jest kuriozalne. 
 
Pan Wójt – nie tylko ze składek, ale też z wypożyczania świetlicy i z funduszu 
sołeckiego. Naprawa tych kominów na pewno nie wymaga wielu nakładów 
finansowych.  
 
Radny Paweł Wrembel – za duże pieniądze została zrobiona droga w Solcu, a 
nie ma kilku tysięcy na napraw dachu na remizie w Krzykosach, a przecież dach 
to istotna rzecz na budynku.  
 
Nie było innych pytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLIII/288/2014 Rady Gminy Krzykosy w spawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 11 radnych). 
 
Do pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo9letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Uchwała Nr XLIII/289/2014 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wielo9letniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych).  
 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
odpłatną służebnością przesyłu (dot. Pięczkowo) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLIII/290/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie  wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 10 radnych – od tego momentu w Sesji uczestniczyło 10 radnych) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
odpłatną służebnością przesyłu (dot. Krzykosy) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLIII/291/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie  wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 10 radnych – od tego momentu w Sesji uczestniczyło 10 radnych) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
odpłatną służebnością przesyłu (dot. Witowo) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLIII/292/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie  wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 10 radnych – od tego momentu w Sesji uczestniczyło 10 radnych) 
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Do pkt. 9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej 
tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała Nr XLIII/294/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w 
Murzynowie Leśnym i Garbach została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 10 radnych) 

 

Do pkt. 10.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej (dot. Młodzikowo) 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Wójt 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLIII/295/2014 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie nabycia 
na rzecz gminy nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 10 radnych) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej (dot. Młodzikowo) 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Wójt 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLIII/296/2014 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie nabycia 
na rzecz gminy nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 10 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy 
Krzykosy w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzykosy. 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Krzykosy w spółkach 
prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 10 radnych).  
 
Do pkt. 12. 
 
Radny Paweł Wrembel odczytał zebranym złożoną na piśmie na ręce 
Przewodniczącego Rady interpelację. 
 
Do pkt. 13.  Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy… Radny Dariusz Psyk złożył 
informację z odbytych posiedzeń Komisji. 
 
Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył Radzie 
informację przeprowadzonych przez Komisję kontroli. 
 
Radna Urszula Chojnacka – zgłosiła problem złego materiału na ul. Podgórnej w 
Sulecinku, który powoduje kurz na tej ulicy. Mieszkańcy nie życzą sobie 
takiego materiału na drogę.  
 
Pani Czesława Zięta – przekazała podziękowania od mieszkańców ul. Rzecznej 
w Pięczkowie za naprawę piaskiem i żużlem ich ulicy. 
 
Pan Wójt – nie wiem dlaczego na ul Podgórnej znowu jest niezadowolenie, 
Droga była naprawiana piaskiem i kamieniem, a nie żużlem. Pan Wójt podał 
ponadto wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie naszej gminy 
oraz mówił na temat nagród sportowych, które będą wręczone między innymi na 
następnej Sesji. 
 
Pan Leszek Marciniak – sołtys Garby – należy ograniczyć prędkość na jednej z 
ulic w Garbach oraz robić już projekt na założenie asfaltu do świetlicy.  
 
Pan Feliks Szmania – sołtys Murzynowo Leśne – kiedy będzie zrobiony wał w 
Murzynowcu Leśnym.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – zaprosiła obecnych do wzięcia udziału w 
pikniku rodzinnym w Pięczkowie w dniu 12 lipca br. 
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Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – zaprosiła na festyn „Wieś się bawi” w 
Pięczkowie w dniu 22 czerwca br.  
 
Pan Wójt – mam uzgodnienia z Panem Ziętkowskim z Murzynowca Leśnego, że 
zawiadomi nas kiedy będzie można rozpocząć budowę tego wału. Będzie 
między innymi zbierane pobocze z ul. Sadowej i będzie z tego robiony wał w 
Murzynowcu Leśnym. 
 
Do pkt. 12 i 13. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                              Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                              Rady Gminy 
 
                                                                                     Wiesław Zając 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


