
P R O T O K Ó Ł NR XL/2017 

z XL Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 

19 grudnia 2017 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 Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Pani Anna Kwaśniewska – p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XL 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.  

Przewodniczący Rady Gminy prosił wszystkich zebranych o powstanie i 

uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłej długoletniej sołtys sołectwa Pięczkowo 

Pani Czesławy Ziętej.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XL Sesji 

Rady Gminy Krzykosy. 

Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 

zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 

Porządek XL Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku Sesji. 

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 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek. 

8. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zakończenie Sesji.  

Do pkt. 3. 

Protokół  z ostatniej tj. XXXIX Sesji przedstawiła Radzie Pani Mirosława 

Skowrońska – protokolant Sesji 
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Nie było uwag do przedstawionego protokołu. 

 

Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 

 

Do pkt. 4.  

Głos zabrał Pan Wiesław Zając Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił 

Radzie informację o swojej pracy od ostatniej Sesji Rady Gminy Krzykosy. 

(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Do pkt. 5. 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 

działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 

Pan Wójt powiedział: 13 i `14 grudnia 2017 roku uczestniczyłem w jasełkach w 

Krzykosach i Solcu przygotowanych przez dzieci uczęszczające do świetlic 

terapeutycznych. W dniu 9 grudnia po raz 14 odbyły się tzw. Dinozaury. 

Impreza jak zwykle udana. Sala w Garbach wypełniona była po brzegi. 

Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym OSP Pieczkowo.  Podpisałem umowę 

w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie kursowania na naszym terenie kolei 

metropolitalnej. Na spotkaniu opłatkowym w sołectwie Sulęcinek w dniu 18 

grudnia pożegnaliśmy Panią Irenę Narolską, która przestała pełnić role opiekuna 

sali wiejskiej w Sulęcinku.  Podpisałem akty notarialne na sprzedaż mieszkań w 

Krzykosach. Jedno mieszkanie nie zostało sprzedane. Ogłoszony został przetarg 

na wykonanie remontu świetlicy w Miąskowie.  Pan Wójt podał wyniki 

przetargu na dowożenie dzieci do szkół.  

 

Nie zgłoszono zapytań do Pana Wójta 

 

Do pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 

Gminy. 

 

Nie było uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XL/241/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych). 
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Do pkt. 7. 

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 XL/242/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych) 
 

Do pkt.  8. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Nikt z Radnych nie zgłosił interpelacji. 

 

Do pkt. 9. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Radna Zofia Grzesik złożyła Radzie informację ze spotkania w Środzie w 

sprawie funkcjonowania szpitala średzkiego. W takim spotkaniu uczestniczyły 

wszystkie komisje spraw społecznych z rad gmin w powiecie.  

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał zebranym petycję jaka wpłynęła do 

niego od Pana Pawła Wrembla radnego poprzedniej kadencji. Wnioskuje w niej 

aby nasza Rada w projekcie budżetu na 2018 rok uwzględniła budowę drogi z 

Miąskowa do Murzynówka. Pan Wrembel jako były radny powinien mieć 

świadomość tego, że wnioski do budżetu gminy na przyszły rok składa się do 30 

września oraz, że jest to droga powiatowa i tam powinna być skierowana 

petycja. Pan Wójt otrzymał taka samą petycje i on dzieli odpowiedzi Panu 

Wremblowi. Ponadto w projekcie budżetu na 2018 rok, które jest na stronie 

internetowej gminy, jest zaplanowana pomoc dla powiatu na budowę dróg.  

 

Pan Wójt – nie wiem dlaczego ta petycja została złożona. Pan Wrembel był 

Radnym a z petycji wynika, że nie ma pojęcia jak tworzy się budżet.  

 

Radny Dariusz Psyk – wnioskował aby przy budowie chodników w Solcu w 

inne miejsce przenieść zatoczkę, gdzi będą zatrzymywać się autobusy szkolne.  

 

Pan Paweł Grześkowiak  - sołtys Solec – czy wiadomo już czy będzie robiona 

kanalizacja i instalacje fotovoltaiczne.  

 

Pan Wójt – zgłosiliśmy w odpowiednim czasie szereg wniosków do Starosty o 

uwzględnienie ich w przyszłorocznym budżecie. Mam nadzieję, że zostaną  
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zrealizowane. Mam także nadzieję, że zostanie rozwiązana sprawa zatoczki dla 

autobusów szkolnych w Solcu. Na razie nic nie wiadomo co dzieje się z 

wnioskami na fotovoltaikę i kanalizację.  

 

Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Wójt złożyli wszystkim zebranym i ich 

rodzinom serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Do pkt 10. 

Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 

Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wiesław Zając zamknął XL Sesję Rady 

Gminy Krzykosy. 

 

Protokółowała:                                                     Przewodniczący 

M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 

 

                                                                              Wiesław Zając 

 
 


