
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2008 
z XXVI Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

30 grudnia 2008 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 Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pani Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak – Kierownik Ośrodka Pomocy  
                                                                    Społecznej w Krzykosach 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy dokonał Pan Wiesław Zając – 
Przewodniczący Rady Gminy, który powitał zebranych w sali obrad Radnych 
oraz zaproszonych gości i 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 projekt porządku Sesji. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji. 
 
Porządek Sesji został przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Porządek XXVI Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami  
    Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy  
6. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2009 rok 
    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej  
    b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 
    c) odczytanie opinii Komisji stałych Rady 
    d) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji 
    e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
    f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej  



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 
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8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
 
Protokół z poprzedniej tj. XXV Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXV Sesji Rady Gminy Krzykosy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 4. 
 
Informację ze swych działań w okresie między Sesjami Rady Gminy 
przedstawił Radzie Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy 
(informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu).  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionej informacji 
 
Do pkt. 5. 
 
Informację o swych działaniach w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy 
przedstawił Radzie  Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy  
Pan Wójt powiedział: 
Od ostatniej Sesji Rady Gminy minęły dwa tygodnie. W dniu 16 grudnia br. 
WBK przekazał 3 tys. 100 zł na paczki świąteczne dla dzieci w świetlicach 
środowiskowych. 17 grudnia odbył się odbiór ul. Dębowej w Murzynowie 
Leśnym. Ponadto uczestniczyłem w szeregu spotkań wigilijnych w różnych 
środowiskach. 23 grudnia odbył się odbiór drogi w Sulęcinku oraz oświetleń 
ulicznych. Będzie 16 nowych lamp ulicznych. 19 grudnia otwarto oferty w 
sprawie pracownika do Urzędu Gminy. 29 grudnia odbył się przetarg na 
dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Jarocinie. Nie został rozstrzygnięty, 
gdyż oferty przekraczały posiadane na ten cel środki. Drugi przetarg odbędzie 
się w dniu 5 stycznia.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionej przez Wójta informacji. 
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Do pkt. 6. 
Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2009 rok 

a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w 
sprawie budżetu Gminy na 2009 rok. 

b) Pani Jadwiga Kulka Skarbnik Gminy, w imieniu Wójta, odczytała Radzie 
opinie regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu 
gminy na 2009 rok 

c) Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili Radzie opinie Komisji 
o projekcie budżetu Gminy na 2009 rok – wszystkie opinie Komisji były 
pozytywne 
(opinie Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokółu) 

d) Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który 
podziękował Komisjom za pozytywne ustosunkowanie się do projektu 
budżetu na 2009 rok. Pan Wójt powiedział, że zgodnie z sugestiami 
przedstawionymi na posiedzeniach Komisji wprowadził do projektu 
budżetu autopoprawki. 

e) Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy prosiła Radę o zwiększenie 
wydatków na dowożenie nie o zaproponowane w autopoprawce 15 tys. zł, 
ale o 45 tys. zł.  

 
Radny Michał Jankowiak  - zapytał, czy w budżecie są środki na pomoc dla 
organizacji pozarządowych. 
 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy – w tej chwili są w dziele sport. Inne 
będą wprowadzane w trakcie roku. 
 
Radny Romuald Pawlik – dlaczego jest potrzebne więcej środków na 
dowożenie. Czy jest zmiana dowożących. 
 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy – stawka wzrosła o 7%. Duzy wzrost 
wydatków będzie na dowożeniu dzieci do Jarocina, bo mysi być większy 
samochód, a te dzieci dowozić mamy obowiązek.  
 
Pan Wójt – musimy taką decyzję podjąć, gdyż dowożenie musi funkcjonować. 
Płacimy także kilku rodzicom indywidualnie, bo sami dowożą dzieci. 
 
Radny Michał Grochowski – wnioskuję, aby autopoprawkę zaakceptować. 
 
Radny Romuald Pawlik – dziękuję za obszerne wyjaśnienie tematu oraz za 
uwzględnienie w projekcie budżetu wniosków Komisji. 
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Radny Stanisław Mikołajczyk – uważam, że dominacja dwóch dużych wsi jest 
zbyt wielka. Zabierają 80% budżetu. Tak być nie powinno. Budżet jest 
dynamiczny, zapewniający rozwój gminy, ale taka sytuacja nie podoba mi się. 
Będę głosował przeciwko. 
 
Pan Wójt – na Pięczkowo i Sulęcinek idzie dużo środków, ale te dwie wsie, to 
prawie 50% mieszkańców gminy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wszystkie autopoprawki 
Wójta. 
 
Za wprowadzeniem autopoprawek głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 

f) Uchwała Nr XXVI/142/2008 Rady Gminy Krzykosy w sprawie budżetu 
gminy na 2009 rok została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem 
uchwały, 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 

 
Do pkt. 7.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 
 
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 XXVI/143/2008 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w 
budżecie gmina na 2008 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Paweł Maciejewski – sołtys Krzykosy – Radni materiały na Sesję omawiają 
na Komisjach, a sołtysi potem nic nie wiedzą. Proszę o zestawienie inwestycji 
planowanych na 2009 rok wg wsi. 
 



Radny Michał Jankowiak – poinformował członków Komisji Rewizyjnej, że 
posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 13 stycznia o godz. 10.oo. 
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Radny Antoni Sibilski – zapytał, co dzieje się z działkami w Krzykosach 
 
Radny Romuald Pawlik – nie wszyscy mieszkańcy w Sulęcinku podłączeni są 
do kanalizacji (tam gdzie jest założona). Uważam, że ten problem trzeba 
rozwiązać. Może ci mieszkańcy podłączyli się nielegalnie.  
 
Pan Wójt – sprawę przyłączy do kanalizacji będziemy sprawdzać. Działkami w 
Krzykosach nie ma zainteresowania. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – dziękuje pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej za ich zaangażowanie. Jest to bardzo trudna praca. Dziękuję 
wszystkim za współpracę w 2008 roku i życzę wszelkiej pomyślności w 2009 
roku.  
 
Życzenia noworoczne zebranym i ich rodzinom złożyli także Pan 
Przewodniczący Rady oraz Pan Wójt.  
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXVI Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                            Rady Gminy 
                                                      
                                                                                   Wiesław Zając 
  
 
 
 
 


