
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2016 
z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

28 kwietnia 2016 roku 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Jadwiga Kulka – 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 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XVII 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 XVII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy i zaproponował autopoprawke polegajaca na tym, 
że wykreśleniu uległby pkt. 9. porządku Sesji 
Nikt z Radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany oraz do 
zaproponowanego porządku Sesji i został on zatwierdzony jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
Porządek XVI 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 
Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach  od ostatniej Sesji Rady Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Krzykosy 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku. 
11. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w 
2015 roku. 



12. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2015 
roku. 
13. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów 
dotychczasowemu dzierżawcy. 
14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów 
dotychczasowemu dzierżawcy. 
15. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzykosy i 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzykosy. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
20. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
21. Wolne głosy i wnioski. 
22. Zakończenie Sesji. 
 

Do pkt. 3. 
 
Protokolant Sesji Mirosława Skowrońska przedstawiła radzie protokół z 
ostatniej tj. XVI Sesji Rady Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
 
Protokół z ostatnie tj. XVI 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 protokółu) 
 
Do pkt. 5. 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy przedstawił Radzie swoje 
działania od ostatniej Sesji Rady Gminy 
Pan Wójt powiedział: 



W dniu 30 marca uczestniczyłem w zebraniu OSP Garby. Wybrano nowe 
władze. 
W dniu 25 marca odbył się przetarg na budowę drogi w Garbach. Wygrała firma 
Pana Kukulskiego. 
Firma Pana Kukulskiego będzie robiła także drogę w Krzykosach.  W dniu 6 
kwietnia odbył się przetarg na budowę ulicy Zacisze w Sulęcinku. Drogę będzie 
robił Pan Begier.  W dniu 8 kwietnia w Solcu odbyły się biegi przełajowe. 
Uczestniczyło około 1300 zawodników. W dniu 10 kwietnia uczestniczyłem w 
Dniu Seniora w Sulęcinku. Ogłoszony został nowy przetarg na budowę drogi w 
Solcu. Na program 500+ złożone zostały do dnia dzisiejszego 493 wnioski.  328 
osób dostało już pieniądze. Wydano 227 decyzji. Z Kierownikiem USC 
odwiedziłem Państwa Małeckich z okazji 60-lecia ślubu. W dniu 21 kwietnia 
odbył się konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W dniu 27 kwietnia 
uczestniczyłem w koncercie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Do PROW 
zgłosiliśmy drogę Solec – Sulęcinek. Będzie robiony projekt przebudowy dropgi 
Sulęcinek – Murzynówko. Aktualnie równane są drogi gruntowe. Od jutra 
będzie wywożony żużel na drogi. Na ukończeniu jest projekt II etapu oświetleń 
ulicznych.  
 
Radny Paweł Maciejewski stwierdził, że równiarka źle naprawia drogi. 
 
Do pkt. 6. 
 
Przewodniczący Radu Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie w imieniu Wójta Pani Jadwiga 
Ku8lka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał Uwag do przedstawionego Projektu Uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt.7. 
 
Przewodniczący Radu Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie w imieniu Wójta Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
 



Nikt z Radnych nie miał Uwag do przedstawionego Projektu Uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy rok została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
 
Do pkt. 9.  
 
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 XVII/101/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Sulęcinek została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach za 2015 rok. 
 
Informacji w tym temacie udzieliła Radzie Pani Bogumiła Kosmowska 
Jerzyniak – Kierownik OPS  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 



2015 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych). 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzykosach za 2015 rok. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2015 
rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 12. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Biblioteki Publicznej Gminy 
Krzykosy za 2015 rok. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego  Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2015 rok. 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 13. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
 
 
Do pkt. 14. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 



Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
 
Do pkt. 15.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny 
wymiar zajęć 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 16. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie Mia uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XVII/108/2016 rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych). 
 
Do pkt. 17. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/109/2016 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. 18  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzykosy. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/110/2016 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. 19. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzykosy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzykosy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego została przyjęta jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych). 
 
Do pkt. 20. 
Nikt z radnych  nie zgłosił interpelacji ani zapytań 
 
Do pkt. 21. Wolne głosy i9 wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Komisji Rozwoju Gminy złożyli Radzie 
informacje z odbytych posiedzeń Komisji. 
 
Ustalono, że wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i budżetowej odbędzie się w 
dniu 16 maja br. o godz. 12.oo 
 
Przewodniczący Rady Przedstawił Radzie pismo od Marszałka Województwa w 
sprawie aglomeracji Sulęcinek oraz od mieszkańców Murzynowca Leśnego w 
sprawie budowy drogi 
 
 



Radny Dariusz Psyk zapytał jak daleko jest budowa chodnika w Solcu. Zgłosił 
również problem ze wzrostem populacji jeleni, które znacznie zniszczą rolnikom 
uprawy. 
 
Radna Anna Wojtkowiak  - zgłosiła problem nienaprawionych dziur w asfalcie. 
Powiedziłą również, że wnioskuje o budowę drogi asfaltowej z Bronisławia do 
trasy 11. 
 
radny Jerzy Dominik zapytał gdzie są w Krzykosach 3 studnie publiczne.  
 
Pani Aliona Nowak – sołtys z Wiosny podziękowała za remont świetlicy. 
Chcielibyśmy jeszcze aby została zrobiona elewacja.  
Pani Czesława Zięta – sołtys z Pieczkowa – podziękowała za współ pacę 
pracownikom GOK, Biblioteki i OPS.  
 
Pan Marek Wojtaszak – rolnik z Murzynowca Leśnego – zapytał kiedy droga do 
Murzynowca będzie robiona.  
 
Pan Przewodniczący Rady Stwierdził, ze ani rada ani Wójt nie są przeciwni 
budowie tej drogi, ale w gminie jest wiele dróg, które czekają na  utwardzenie. 
Musimy dokonywać corocznie wyboru. 
 
Pan Wójt – co roku robimy drogi i projekty dróg. 
 
Pan Marek Wojtaszak – uważam, że ul. Brodowska nie jest potrzebna, bo to 
kolejna asfaltowa do trasy katowickiej.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – to że będzie dokumentacja na tą drogę nie 
ma znaczenia, przy wyborze dróg do realizacji. 
 
Pan Feliks Szmania – sołtys z Murzynowa Leśnego powiedział, że 
nieprzejezdna jest ul Sadowa w Murzynowie. Właściciel zamknął część tej 
drogi. prosił także o pomoc przy powiększeniu placu zabaw w Murzynowie 
Leśnym. 
 
Pani Krystyna Lis – sołtys z Sulęcina – zapytała kiedy będzie robiony zakręt 
drogi do Młodzikowa w Sulęcinie. 
 
Pan Wójt poinformował zebranych o pracach na drogach jakie były i będą 
robione w najbliższym czasie. 
 
 
 



Do pkt. 22. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XVII Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 
                                                                                     
                                                                                     Wiesław Zając  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


