
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013 
z XXX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

28 maja 2013 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 Litka – Główny Księgowy 
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 
Pan Franciszek Surdyk – delegat do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXX 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 13 radnych, co 
stanowi 92,85% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXX 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku Sesji 
polegającą na wprowadzeniu dodatkowego punktu porządku Sesji o treści: „13. 
Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji Gminy Krzykosy w spółkach prawa handlowego przez Wójta 
Gminy Krzykosy”. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionej propozycji Przewodniczącego 
Rady i autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
13 radnych). 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego porządku Sesji z 
autopoprawką i został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych). 
 
Porządek XXX 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 między Sesjami  
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    Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  
    Finansowej Gminy Krzykosy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zaciągnięcie kredytu 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany   
    miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
11. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Murzynowo Leśne  
      i Sulęcinek.                                                                                                                            
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie   
      służebności. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania  
      udziałów i akcji Gminy Krzykosy w spółkach prawa handlowego przez   
      Wójta Gminy Krzykosy. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie Sesji. 
 
 
Do pkt. 3.  
Protokół z ostatniej tj. XIX Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie wniesiono uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XIX Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 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 
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Pan Wójt powiedział: Od miesiąca grudnia na stacji PKP w Solcu będą 
zapowiadane odjazdy pociągów. Odbyła się msza św. z Okazji Dnia Strażaka. 
Zainteresowanie strażaków i mieszkańców było bardzo małe.  Wziąłem udział w 
obchodach 35 – lecia OSP Murzynowo Leśne. Odwiedziliśmy Państwa Frączek 
z okazji 60 – lecia Ślubu. W dniu 17 maja podpisaliśmy umowę na 
dofinansowanie budowy amfiteatru w Krzykosach. W dniu 22 maja 
uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Gminnego OSP. Podsumowano Dzień 
Strażaka i omawiano sprawy związane z zawodami sportowo-pożarniczymi. 
Omawiano także sprawę zakupu samochodu dla OSP Krzykosy. Zarząd Gminny 
nie wyraził na to zgody. Motywowano to tym, że OSP Krzykosy ma samochód z 
napędem na dwie osie i żadna OSP takiego nie chce. Ponadto stwierdzono, ze do 
akcji na drogach ten samochód nadaje się, a takich działań OSP Krzykosy 
prowadzi najwięcej. Odbył się przetarg na budowę ulicy Brodowskiej w 
Murzynowie Leśnym. Wpłynęło 8n ofert. Wygrała firma Drobud z Jarocina. W 
dniu 25 maja br. odbyły się uroczystości z okazji nadania Herbu Gminie 
Krzykosy. Uroczystości miały podniosły charakter. Szkoda, że mało wzi8ęło w 
nich udział niewielu mieszkańców. W tym dniu odbył się także Dzień dziecka w 
Miąskowie. W dniu 26 maja br. uczestniczyłem w uroczystości 50-lecia 
kapłaństwa Księdza kanonika z Solca. W dniu 24 maja br. odbył się kolejny 
Mining na ścieżce pieszo-rowerowej z Witowa do Pięczkowa. W dniu 24 
majabr. odbyło się otwarcie ofert na budowę 3 placów zabaw. Było po 12 ofert 
na każdy plac.  Trwają już prace na ul. Słonecznej w Pieczkowie. W dniu 
dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert na wywóz śmieci. Startowały dwie firmy.  
 
Nikt z Radnych nie miał pytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani 
Jolanta Litka – Główny Księgowy 
 
Radny Florian Frąckowiak zapytał na co jest więcej środków o 40 tys. na 
drogach 
 
Pani Jolanta Litka – środki są na ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym.  
 
Uchwała Nr XXX/208/208/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok została przyjęta przy 13 głosach na przyjęciem 
uchwały i 1 głosie wstrzymującym).  
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Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Uchwała Nr XXX/209/2013 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody za zaciągnięcie kredytu  
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Pan Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że należy czynić starania, aby 
chociaż jeden kredyt spłacić.  
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXX/2010/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie kredytu została przyjęta przy 9 głosach za przyjęciem 
uchwały, 2 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu   zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzielił Radzie Pan 
Włodzimierz Ratajczak – inspektor  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
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Uchwała Nr XXX/212/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany  miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Do pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu   zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzielił Radzie Pan 
Włodzimierz Ratajczak – inspektor  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany  miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych). 
 
Do pkt. 11. 
 
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 XXX/214/2013 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 ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXX/215/2013 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 ulicy w miejscowości Sulęcinek 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
Do pkt. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne ustanowienie służebności została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne ustanowienie służebności została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 13  
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 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani Jolanta 
Litka – Główny Księgowy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXX/219/2013 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 14 radnych) 
 
Do pkt. 14. Wolne głosy i wnioski. 
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Radny Dariusz Psyk – przedstawił Radzie informację z posiedzenia Komisji 
Rozwoju Gminy z dnia 8 maja br. Omawiano sprawę propozycji dróg, które 
zostaną zgłoszone o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w 2014 roku. 
Dyskutowano także sprawę zakupu samochodu dla OSP Krzykosy. Komisja nie 
zajęła jednak stanowiska w tej sprawie, ale prosiła o wypowiedzenie się Zarząd 
Gminny OSP.  
Przewodniczący Komisji poinformował również, że następne posiedzenie 
Komisji odbędzie się w dniu 6 czerwca o godz. 10.oo 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę, że w m-cu czerwcu  
planowane są dwie Sesji Rady. i 1 wspólne posiedzenie Komisji. 
 
Radny Florian Frąckowiak poinformował członków Komisji, że posiedzenie 
Komisji Oświaty odbędzie się w dniu 7 czerwca br. o godz. 13.30. 
 
Radny Leszek Maźwa podziękował Panu Wójtowi i Dyrektorowi GOK za 
pomoc w zorganizowaniu mitingu na ścieżce rowerowej. Ten miting to są duże 
zawody dla dzieci i młodzieży. Gościliśmy na nimk znanych sportowców. 
 
Radny Florian Frąckowiak – nie jestem zadowolony z tego, ze Murzynowo 
Leśne otrzymało dodatkowe 40.000 zł na drogę.  
 
radny Paweł Wrembel – Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał już postanowienie o 
zmianie w Zarządzie OSP Krzykosy. Osoba publiczna, jaka jest Przewodniczący 
Rady, nie powinna tego kwestionować. W Internecie można znaleźć przykłady 
tego, że Radni są członkami władz OSP, nawet w naszej gminie. Nie chcę 
abyśmy byli zaściankiem prawnym i kwestionowali wyroki sadu. Jestem 
przekonany o słuszności tego co robię i że jest to zgodne z prawem. 
 
Pan przewodniczący Rady Gminy – ja chcę żeby Zarząd Gminy ZOSP w 
Krzykosach wystąpił do swoich władz o opinię prawna zaistniałej sytuacji. Ja 
zwróciłem się o opinie do naszego prawnika.  
 
Pani Alina Nowak – sołtys Wiosna – podziękowała za wykoszenie trawy przy 
drogach i prosiła o wykoszenie trawy przy Świetlicy. 
 
Radny Florian Frąckowiak – prosił, aby płyty z uroczystości nadania herbu 
gminie były udostępnione szkołom i żeby młodzież mogła uczyć się z nich. 
 
Radny Stanisław Litke – zapytał czy odbyło się walne zebranie OSP Krzykosy, 
na którym dokonano zmiany na stanowisku Prezesa OSP.  
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Radny Paweł Wrembel – wyminęliśmy kilka hołubców i podskoków i prezes 
został wybrany. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – Radny Wrembel domaga się poszanowania 
prawa, a sam swoimi odpowiedziami wyraża brak szacunku dla radnych i Rady. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – prosiła, aby w miarę możliwości 
dokończyć całą ulice Słoneczna w Pięczkowie.  
 
pan Wójt – na pewno będą w najbliższych dniach sprzedawane książki o gminie 
Krzykosy. Pewna ich część będzie przeznaczona na promocję gminy. 
 
Radna Urszula Chojnacka – prosiła o przekazanie książki także do bibliotek 
szkolnych. 
 
Do pkt. 15. 
 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXX Sesję 
rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy 
 
                                                                        Wiesław Zając 
 
 


