
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2017 
z XXXVI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 6 września 2017 roku 
 
W Sesji uczestniczyli radni  wg załączonej listy obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Do pkt. 1 i 2 
Otwarcia XXXVI 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 14 radnych, co 
stanowi 93,33% 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 14 radnych) 
 
Porządek XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzykosy 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 

          3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą  
              Kleszczewo porozumienia w sprawie wspólnego ubiegania się o 
              Dofinansowanie projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł  
              odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" w ramach    
              Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-  
               2020.  

4. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Kleszczewo porozumienia w sprawie 
wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Wytwarzanie energii 
ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-  
2020.  
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Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Radzie Pan Andrzej Janicki – Wójt 
Gminy Krzykosy 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy przetarg na realizacje tego 
Zadania będziemy ogłaszać wspólnie z Gmina Kleszczewo czy oddzielnie. 
Stwierdził również, że firma, która przygotowywała wniosek nie informowała 
nas na bieżąco o potrzebnych działaniach, a teraz mamy problemy. Czy koszty 
sporządzenia wniosku będziemy ponosić wspólnie czy każda gmina oddzielnie. 
 
Pan Wójt – po uchwale zawarte zostanie porozumienie i tam będą zapisane 
działania gmin. Na dzień dzisiejszy nie wiem dokładnie co będziemy robić 
razem a co oddzielnie.  
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie z Gminą Kleszczewo porozumienia w sprawie wspólnego 
ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).   
 
Do pkt. 4. 
Wobec faktu wyczerpania porządku Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan  
Wiesław Zając zamknął XXXVI Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                     Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                      Rady Gminy 
 
                                                                              Wiesław Zając 
 
 


