
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2015 
z XIV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

29 grudnia 2015 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 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 
Pani Katarzyna Kasperska – pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów  
alkoholowych 
Pani Beata Jagodzińska – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
 
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 Gminy Krzykosy. 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji 
Porządek XIV Sesji 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 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2015 
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy: 
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy  
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7. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2016 rok: 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 
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  
8. Składanie interpelacji i wniosków radnych. 
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie Sesji.  
 
 

Do pkt. 3. 
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji, która 
przedstawiła Radzie protokół z ostatnie tj. XIII Sesji Rady Gminy. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu 
 
Protokół z ostatniej tj. XIII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 4. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków 
transportowych na terenie gminy Krzykosy. 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 
terenie gminy Krzykosy zpstała przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 5. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały, w imieniu Wójta, udzieliła Radzie Pani 
Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy  
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Nikt z Radnych nie miał uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wydatków, które 
nie wygasają z upływem 2015 roku została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy naq lata 2016 - 2023 

a) Pan Wiesław Zając –Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił Radzie 2 
opinie RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy 

 
Nikt z Radnych nie miał uwag do projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XIV/84/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2016 – 2023 została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 11. UCHWALENIU BUDŻETU GMINY KRZYKOSY NA 2016 
ROK 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok 
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy Krzykosy, który mówił na temat 
projektu budżetu gminy na 2016 rok. 
Uzupełnienia tematu dokonał Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
budżetu 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu gminy na 2016 rok 
 

c) przedstawienie opinii Komisji stałych 
Głos zabrali w kolejności:,  

1) Radna Anna Wojtkowiak  – Przewodnicząca Komisji Budżetowo – 
Finansowej,     

2) Radna  Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,  
Sportu i Spraw Społecznych  

3) Radny Teofil Grewling – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
4) Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ekologii 
(opinie Komisji stanowią załącznik do niniejszego protokółu) 
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d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji 

Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który powiedział,  że 
budżet tworzony jest dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Na pewno ten 
budżet wszystkich nie zadowoli. Co jest możliwe do zrealizowania to w 
projekcie budżetu zostało ujęte. Osobiście dołożę wszelkich starań, aby budżet 
w 2016 roku został zrealizowany w całości.  
 
 

e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
Pan Przewodniczący rady Gminy zapytał czy może zostać zrealizowany 
wniosek Pana Andrzeja Wojciechowskiego w sprawie ufundowania przeszkód 
na parkur w Młodzikowie. Byłaby to promocja gminy. 
 
Pan Wójt odpowiedział, ze jest wiele lepszych pomysłów na promocje gminy 
niż fundowanie przeszkód dla koni. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Gminny Ośrodek Kultury będzie 
nam płacił podatek od nieruchomości.  
 
Pani Skarbnik – tak będzie zgodnie z przepisami płacił nam podatek. 

 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy przedstawiła w imieniu Wójta 
autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok 
 
Nie było uwag do przedstawionych autopoprawek i zostały one przyjęte 
jednogłośnie w jednym głosowaniu (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 

f) głosowanie projektu uchwały  
 
Uchwała Nr XIV85/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie uchwalenia 
uchwały budżetowej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 12. Zgłaszanie wniosków i interpelacji Radnych 
 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji ani wniosków 
 
Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Jerzy Dominik – niepokoi mnie trochę zadłużenie gminy, a czeka nas 
wiele poważnych inwestycji.. Może należy dofinansowaniem do inwestycji zacz 
ąć kredyty spłacać. 
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Radny Dariusz Psyk – dofinansowania nie należy przeznaczać na spłacanie 
kredytów, ale na realizacje innych inwestycji, póki jest taka możliwość.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – zaprosiła wszystkich na koncert kolęd 
dom kaplicy w Pięczkowie w dniu 17 stycznia 2016 roku.  
 
Pani Krystyna Lis – sołtys Sulęcin – w niektórych miejscach zapada się nowy 
chodnik w Sulęcinie. Niech w ramach gwarancji zostanie naprawiony. Zapytała 
co dzieje się z gruntem pod boisko w Sulęcinie.  
 
Radny Jerzy Dominik – czy to jest prawda, że od nowego roku firma Pana Zysa 
nie będzie odbierać śmieci z metalowych koszy.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy prosił Pana Wójta o sprowadzenie kogoś w 
sprawie wyjaśnienia nam inwestycji odnośnie Internetu szerokopasmowego.  
 
Pani Irena Gorzelańczyk – sołtys Krzykosy – przez prowadzone prace 
telefonizacyjne niszczone są drogi asfaltowe. Zwróć uwagę firmie, żeby nie 
robiła szkód. 
 
Pan Wójt – dziękuję za głosy w dyskusji. Ja również uważam, że pieniądze z 
różnych dofinansowań powinnyśmy przeznaczać na inwestycje.  Zgłoszę do 
powiatu  sprawę chodnika w Sulęcinie. Nadal trwają prace nad przejęciem 
boiska w Sulęcinie. Nie wiem jak długo to jeszcze potrwa. Nie wiem nic na 
temat nieprzyjmowania śmieci w metalowych koszach, ale ten temat wyjaśnię. 
Mamy problem z żużlem na ul. Mostową. Równiarka przed mrozami pracuje na 
drogach. Problem z ogrzewaniem świetlicy na Wiośnie jest skomplikowany. 
Postaramy się go rozwiązać. Energetyka nie chce usuwać słupów. Każą robić to 
nam.  
 
Pani Renata Jarzembowska – radna powiatowa – w Pięczkowie zniszczona jest 
przez droga od Pana Lewandowskiego do wału. Zniszczyli ją przy wywożeniu 
drzew z lasu. Kto to będzie naprawiał. 
 
Radny Waldemar Dobroszczyk zgłosił problem lamp koło Pana Chęcińskiego w 
Krzykosach. 
 
Pan Wójt lampy w Krzykosach zgłosimy do energetyki. Droga od Pana 
Lewandowskiego leży na terenie gminy Miłosław.  
 
Radny Dariusz Psyk – czy będą zbierane pobocza przy drogach gminnych. 
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Pan Wójt – na razie nie mamy na to pieniędzy. Będą robione pobocza ale tylko 
przy niektórych drogach.  
 
Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Wójt złożyli wszystkim zebranym oraz 
ich rodzinom życzenia noworoczne. 
 
Ponadto Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że po Sesji będzie w sali 
posiedzeń wystawiona skarbonka. Można tam wrzucać datki na leczenie małego 
mieszkańca naszej Gminy Konrada Kubickiego, w który w najbliższych 
miesiącach będzie miał za granicą operację serca.  
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XIV Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                             Rady Gminy 
 
                                                                                    Wiesław Zając  
 


