
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2016 
z XXI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 5 sierpnia 2016 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni  wg załączonej listy obecności 
oraz 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Do pkt. 1 i 2 
Otwarcia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał Pan Wiesław Zając – 
Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy, który powitał zebranych w sali obrad 
radnych  oraz zaproszonych gości i stwierdził, że dzisiejsza Sesja zwołana 
została w trybie nadzwyczajnym na wniosek Pana Wójta. 
Przewodniczący Rady 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 zaproponowany przez 
Wójta projekt porządku nadzwyczajnej Sesji. 
 
Nikt Radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Porządek XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.  
5. Zakończenie Sesji. 

       
Do pkt. 3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 
Radny Teofil Grewling zapytał czy można wybudować wspólna oczyszczalnie 
dla trzech posesji i otrzymać zwrot kosztów. 
 
 



-2- 
 
Pani Sekretarz Ewa Tomczak oraz Pan Przewodniczący Rady odpowiedzieli, że 
nie można. 
 
Radny Paweł Maciejewski zapytał jaki będzie zwrot w przypadku budowy 
przydomowej oczyszczalni dla bloku mieszkalnego.  
 
Radna Urszula Kosmecka – dokonaliśmy pewnych uzgodnień i tego trzymajmy 
się. dzisiaj już nic nie zmieniajmy. 
 
Radny Michał Grochowski – to są dyskusje na później, Proponuję zamknąc ten 
temat i głosować uchwałę. 
 
Nie było innych głosów. 
 
Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
15 radnych) 
 
Do pkt. 4. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok  
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 
Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Krzykosy sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
 
Do pkt. 7. 
Wobec faktu wyczerpania porządku Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  
Wiesław Zając zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 
 
 




