
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2017 
z XXXII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

30 maja 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 Bogumiła Kosmowska - Jerzyniak  –Kierownik Ośrodka Pomocy   
Społecznej 

             Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXII 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 15 radnych, co 
stanowi 100% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował Radzie autopoprawkę do porządku 
Sesji polegającą na wykreśleniu dopisaniu pkt. 10 o treści: „Podjęcie uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  
 
Nikt z Radnych i miał uwag do zaproponowanej autopoprawki i porządek Sesji 
został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Porządek XXXII 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 budżecie gminy na 2017 rok 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Krzykosy  
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady 
Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu 
nieruchomości  
11. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokolant Sesji, która 
przedstawiła Radzie protokół z ostatniej tj. XXXI Sesji Rady Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokołu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXXI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 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: 
 W dniu 29 kwietnia w Pieczkowie uroczyście obchodziliśmy Dzień Strażaka. 
Zrobiliśmy to w nowej formie i impreza była udana. W Sulęcinku odbył się bieg 
papieski promujący akcję oddawania szpiku.  W dniu 18 masja odbył się 
przetarg na drogę w Bronisławiu. Został unieważniony, gdyż zaproponowane 
ceny były zbyt wysokie. Dzisiaj zostanie ogłoszony nowy przetarg na 14 
czerwca. W dniu 22 maja br. Odbył się przetarg na budowę drogi w Wygrance. 
Po dzisiejszej sesji podpiszemy umowę. 14 maja br. Odbył się na boisku w 
Krzykosach turniej piłki nożnej. W dniu 16 maja br. Uczestniczyłem w 
spotkaniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. Omawiano zawody sportowo –  
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pożarnicze i bieżące sprawy. W dniu 24 maja br. Wysłaliśmy rezygnację ze 
sprzętu strażackiego, gdyż zaproponowane ceny nas nie satysfakcjonowały. 
Odbył się przetarg na odbiór śmieci. Wygrała dotychczasowa firma Pana Zysa.  
Z winy wykonawcy opóźnia się oddanie do użytku Biblioteki w Pięczkowie. 
Posesja w Murzynowcu Leśnym na której jest nieporządek należy do 
prywatnego właściciela, a nie do Nadleśnictwa. W dniu 27 kwietnia w szkole w 
Pięczkowie odbył się konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wzięło w 
nim udział 25 osób. W dniu 15 maja br. Odbyły się w tej kategorii zawody 
powiatowe. Nasze szkoły wypadły tam bardzo dobrze. 19 maja w Gnieźnie 
zajęli V miejsce. CUW pozyskało 12.300,00 zł na kursy dla nauczycieli z 
dziedziny programowania oraz 2.480,00 Z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Ta kwota będzie dla szkoły w Sulęcinie.  
 
Rady Jerzy Dominik powiedział, ze był jeszcze udany Dzień Samorządowca.  
 
Pan Przewodniczący Rady – może lepiej unieważnić przetarg na wywożenie 
śmieci i ogłosić ponownie. Może będzie taniej. 
 
Pan Wójt – obawiamy się, że może być drożej.  
 
Nie było innych pytań 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 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy 
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 
29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
 
Radny Jerzy Dominik – co z cmentarzem w Pieczkowie. Jest cmentarzem 
gminnym, a w tych dokumentach figuruje nadal jako parafialny. 
 
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Radnemu Pan Wójt. 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 9. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
odpłatną służebnością przesyłu 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną 
służebnością przesyłu została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 10. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  
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Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Do pkt. 11. Składanie interpelacji i zapytań Radnych 
Nikt z Radnych nie zgłosił interpelacji ani nie miał pytań. 
 
Do pkt. 12. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Komisji złożyli Radzie informację z pracy poszczególnych 
Komisji, i tak: 
Radna Zofia Grzesik z posiedzeń Komisji Oświaty i wspólnego posiedzenia z 
Komisją Budżetową 
 
Radny Dariusz Psyk – zapytał Pana Wójta, co z trzecim etapem oświetleń  
ulicznych. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – zaprosił wszystkich w sobotę na Dzień 
Dziecka w sołectwie. 
 
Pani Irena Gorzelańczyk – Ryś – sołtys Krzykosy – poinformowała, że w dniu 
25 czerwca w Krzykosach odbędzie się Dzień Dziecka i Matki oraz spartakiada 
sołectw.  
 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna 
odbędzie się w dniu 6,06,2017. godz. 10.oo. 
 
Pan Wójt powiedział, że na razie nie rozpoczynamy III Etapu oświetleń, gdyż 
nie mamy jeszcze wszystkich pozwoleń. 
 
Do pkt. 13. 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął obrady XXXII Sesji 
Rady Gminy Krzykosy 
 
Protokółowała:                                                              Przewodniczący  
M. Skowrońska                                                                Rady Gminy 
 
                                                                                        Wiesław Zając 




