
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011 
z XIV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 28 grudnia 2011 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 
Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy           
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pani Aniela Banaszak – Dyrektor Szkoły w Murzynowie Leśnym 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XIV 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 XIV Sesji 
Rady  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych). 
 
Porządek XIV 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 od ostatniej Sesji  
    Rady Gminy 
5.Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  
    z upływem roku budżetowego 2011 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej  
    Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy  
9. Uchwalenie budżetu gminy Krzykosy na 2012 rok 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 
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c) przedstawienie opinii Komisji stałych 
d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji 
e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
f) głosowanie projektu uchwały  
10.Wolne Głosy i wnioski. 
11. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Protokół z poprzedniej tj. XIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Pani 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nie było uwag do protokółu. 
 
Protokół z poprzedniej tj. XIII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie informację o swych 
działaniach między Sesjami Rady Gminy 
(informacja 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: 
W dniu 21 grudnia otrzymaliśmy odpowiedź z PKP, że przejście przez most 
kolejowy w Solcu jest przejściem tylko dla służb kolejowych i mieszkańcy nie 
mogą z niego korzystać. W okre4sie przedświątecznym uczestniczyłem w wielu 
spotkaniach opłatkowych w różnych środowiskach. W dniu 20 lutego 
odwiedziliśmy z życzeniami Państwa Muszyńskich z Sulęcinka, którzy 
obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego.  W dniu 22 grudnia z OPS 
odwiedziłem Panią Kosmowską w Miąskowie, która obchodziła 101 rocznicę 
urodzin. 23 grudnia negocjacje cenowe prowadziliśmy z Enea. W dniu 24 
grudnia uczestniczyłem w poświęceniu kościoła w Sulęcinku. Trwają prace 
remontowe na wałach przeciwpowodziowych. 
 
Nie było pytań do Pana Wójta 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2011 
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Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
 
Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła 
Radzie Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło  
15 radnych) 
 
Do pkt. 8. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy 
 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy przedstawiła Radzie opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy 
(opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 9.  
UCHWALENIE BUDŻETU GMINY KRZYKOSY NA 2012 ROK 
 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 
 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
budżetu gminy na 2012 rok 
 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
budżetu 
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Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy 
przedstawiła radzie Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
 

c) przedstawienie opinii Komisji stałych 
 
Opinie o projekcie budżetu Gminy na 2012 rok przedstawili w kolejności: 
- Przewodniczący Komisjo Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii 
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
- Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej 
(przedstawione opinie stanowią załączniki do niniejszego protokółu) 
 

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji 
 
Stanowisko Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji przedstawili: 
- Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
- Pan Wójt, który powiedział, że dziękuje za wstępne poparcie budżetu. 
Uwzględniono w autopoprawkach wnioski zgłoszone przez komisje w trakcie 
prac nad projektem budżetu na 2012 rok. Zdajemy sobie sprawę, że w 
przyszłym roku nie będziemy realizować wielu znaczących inwestycji. Będzie 
robiony wodociąg i nakładka asfaltowa na drogę w Bronisławiu. Cały czas 
dbamy o to aby pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych. Dziękuję 
Radnym za zrozumienie. Ze środków 2011 roku będziemy dokończać niektóre 
zadania. Proszę Radnych o przyjęcie zaproponowanego budżetu. W miarę 
posiadanych środków trakcie roku na pewno dodatkowe zadania będą 
realizowane.  
 

e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zaprojektowany  na przyszły 
rok budżet Może nie jest całkowicie satysfakcjonujący, ale taka jest potrzeba 
chwili i taki będziemy głosować. 
 
Radny Michał Grochowski – będę głosował za przyjęciem budżetu i Radnych 
też o to proszę. W ciągu roku jest wiele zmian w budżecie i wtedy można tez 
niektóre dodatkowe zadania do realizacji wprowadzić. 
 
Radny Romuald Pawlik – oprócz wydatków, które zaplanowane SA z funduszu 
sołeckiego dla Sulęcinka nie ma ani jednego zadania, dlatego będę głosował 
przeciw temu budżetowi.  
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Radny Dariusz Psyk -  Wójt uwzględnił w autopoprawce wszystkie wnioski 
Komisji i dlatego będę głosował za budżetem. 
 
Radny Wiesław Zając – dla Murzynowa Leśnego też oprócz wydatków z 
funduszu sołeckiego nie ma innych zadań, ale jakiś kompromis musimy 
wypracować. Będą głosował za budżetem, chociaż mam wiele powodów, aby 
być przeciwnym. Nie rozumiem Radnego Pawlika, bo w Sulęcinku będą zadania 
realizowane.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone 
przez Pana Wójta 
Głosowane wszystkie autopoprawki jednocześnie 
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 

f) głosowanie projektu uchwały  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie projekt budżetu gminy 
Krzykosy na 2012 rok – po zgłoszonych i przyjętych przez Radę 
autopoprawkach Wójta 
 
Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie budżetu na 2012 
rok została przyjęta przy 13 głosach za przyjęciem uchwały, 1 głosie 
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 
radnych) 
 
Do pkt. 10. 
 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy odczytała Radzie projekt Apelu 
skierowanego do Premiera PR w sprawie ponoszenia kosztów uchwalonej tzw. 
pieczy zastępczej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag ani pytań do odczytanego apelu 
 
Przewodniczący Rady poddał apel pod głosowanie. 
 
Apel został przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
(apel stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 11. Wolne głosy i wnioski 
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Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że honorowy tytuł „Zasłużony 
dla Gminy Krzykosy 2011” otrzymała Pani Irena Gorzelańczyk. Uroczysta gala 
z tej okazji odbędzie się w dniu 13 stycznia 2013 roku o godz.  18.oo w Domui 
Kultury w Garbach. 
 
Radny Leszek Maźwa wnioskował, aby posiedzenia Komisji odbywały się w 
godzinach popołudniowych. 
 
Radna Urszula Chojnacka również wnioskowała, aby posiedzenia Komisji 
odbywały się w godzinach popołudniowych i w konkretnie wyznaczone z góry 
dni. 
 
Radny Paweł Maciejewski – zapytał czy jest regulamin przyznawania 
honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzykosy”. 
 
radny Paweł Wrembel – także wnioskował, aby posiedzenia Komisji odbywały 
się w godzinach popołudniowych. Wnioskował również, aby pracownicy urzędu 
sprzątali także plac zabaw w Krzykosach.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – godziny zwoływania posiedzeń Komisji 
zależą od Przewodniczącego i proszę to załatwić z Przewodniczącymi 
poszczególnych Komisji.  Ja zwołuję tylko Sesje i wspólne posiedzenia Komisji. 
 
Pan Wójt – złożyliśmy 4 wnioski do Lidera o dofinansowanie małych 
projektów. Zostały wysoko ocenione, a projekt dotyczący wydania książki o 
gminie Krzykosy znajduje się na I miejscu. 
 
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XIV Sesje Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała                                                 Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                 Rady Gminy 
 
                                                                         Wiesław Zając  
 


