
P R O T O K Ó Ł Nr III/2010 
z III Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki  – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Litke – 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 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Renata Jerzembowska – Radna Powiatowa 
Pani Anna Zimoch – Radna Powiatowa 
Pani Grażyna Stachowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach 
Pani Aniela Banaszak – Dyrektor Szkoły w Murzynowie Leśnym 
 
Do pkt. 1 i 2. 
 
Otwarcia III 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 14 radnych, co 
stanowi 93,33% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku III Sesji 
Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gmin y zaproponował autopoprawkę projektu porządku                
Sesji polegającą na wykreśleniu z porządku Sesji pkt. 11. 
 
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Radnym Pan Wójt. 
  
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany projektu porządku 
Sesji i porządek został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych). 
 
Porządek III 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 
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5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazy wydatków, które nie wygasają z  
    upływem roku budżetowego 2010.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na  
   2011 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
12. Uchwalenie budżetu gminy Krzykosy na 2011 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  
13.Wolne Głosy i wnioski. 
14 Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
 
Protokół z ostatniej tj. II Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 4.  
 
Informację ze swych działań od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił Radzie 
Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy 
(informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu) 
 
Do pkt. 5. 
Informację o swej pracy miedzy Sesjami Rady przedstawił Radzie Pan Andrzej 
Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział: 
Wpłynęły środki unijne za ścieżkę rowerową w wysokości 350 tys. zł. Na razie 
nie są zakończone prace przy kanalizacji w Sulęcinku. Spowodowane to jest 
wysokim stanem wód. Aneksem przedłużyliśmy wykonanie prac do końca 
marca 2011 roku, ale na dzień dzisiejszy też nie wiadomo czy ten termin będzie  
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dotrzymany. Rozpoczęty jest już kolejny etap kanalizacji, ale prace tez na razie 
zostały przerwane. Przeprowadzony został przetarg na dowożenie dzieci do 
szkół. 
Dowozić będą: Pan Spychała, Pan Wawrzyniak – na terenie gminy oraz Pan 
Klimczak do Szkoły specjalnej w Jarocinie. 
Uczestniczyłem w kilkunastu spotkaniach noworoczno – opłatkowych 
organizowanych przez różne instytucje.  
Byłem także z życzeniami u Pani Heleny Kosmowskiej mieszkanki Miąskowa, 
która ukończyła 100 lat.  
 
Nikt z radnych nie miał pytań do Pana Wójta.  
 
Do pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
 
Radny Paweł Wrembel zapytał dlaczego było takie duże niedoszacowanie 
wydatków na energię w przedszkolach. 
 
Pan Wójt – zastąpiła zmiana systemu ogrzewania w Pięczkowie. Teraz jest tam 
ogrzewanie gazowe i dlatego jest taka sytuacja. 
 
Nie było innych pytań do tego tematu. 
 
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych). 
 
Do pkt. 7.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2010. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 8. 
 
Przewodniczący Radny Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia diet dla radnych 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały  
 
Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy w sprawie ustalenia diet dla radnych 
została przyjęta przy 13 głosach za przyjęciem uchwały i 1 głosie 
wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 9.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia diet dla sołtysów 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie ustalenia diet dla 
sołtysów została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 10 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie przyjęcia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr III/17/2011 Rady Gminy Krzykosy w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
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Do pkt. 12. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2011 rok. 

a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w 
sprawie budżetu gminy na 2011 rok  
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

b) W imieniu Wójta Pani Jolanta Litka – Skarbnik Gminy przedstawiła 
Radzie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie 
budżetu na 2011 rok 

c) Głos zabrał Radny Romuald Pawlik przewodniczący Komisji Budżetowo 
– Finansowej, który stwierdził, że Komisja omawiała projekt budżetu, ale 
na posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji i nie wypracowała swojej 
opinii w tym zakresie, ale osobiście uważa, że projekt budżetu jest dobry. 
Pozwala na podjęcie w 2011 roku inwestycji. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – Posiedzenie Komisji było wspólne, 
ale każda Komisja miała możliwość spotkania się po posiedzeniu i 
wypracowania opinii. 
 
Głos zabrał Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ekologii który w imieniu Komisji przedstawił opinię 
Komisji o projekcie budżetu gminy na 201 1 rok 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Głos zabrał Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
który w imieniu Komisji przedstawił opinię Komisji o projekcie budżetu 
gminy na 2011 rok 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 

 
Głos zabrał Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, sportu i Spraw Społecznych, który w imieniu Komisji 
przedstawił opinię Komisji o projekcie budżetu gminy na 201 1 rok 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze nie jest to na pewno 
budżet naszych marzeń i oczekiwań. Ale wolne środki pozwolą na 
zrównoważenie budżetu i zlikwidowanie deficytu. Jestem za tym, aby 
Rada ten budżet uchwaliła. 

 
d) Głos zabrał Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy Krzykosy, który powiedział, 

że uwzględnione zostały wnioski radnych jakie autopoprawki do projektu 
budżetu. Powiedział także, że nadal będziemy intensywnie dążyć do 
maksymalnego pozyskiwania środków unijnych 

 



-6- 
e) Pan Wójt powiedział, że wystosowano także do Wojewody pismo o 

sytuacji powodziowej w gminie. Może Wojewoda spowoduje, że WZIR 
dokładnie przyjrzy się stanowi cieków wodnych na naszym terenie 

 
Przewodniczący  Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone przez 
Wójta autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok, i tak: 
- 160 tys. zł na zwiększenie rezerwy budżetowej 
- reszta  środków na zmniejszenie deficytu 
 
Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych) 
 
 Radny Florian Frąckowiak  zapytał dlaczego w projekcie uchwały jest 
inna kwota wydatków niż w opinii RIO 
 
Pani Skarbnik Gminy – dlatego, że w projekcie uchwały jest kwota po 
uwzględnieniu autopoprawki 

 
f) Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie budżetu gminy na 2011 rok 
 
Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Krzykosy na 2011 rok została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na razie nie ma potrzeby 
wybierania członka do Społecznej Rady ZOZ, bo kadencja Radzie kończy się z 
końcem 2011 roku 
 
Radny Florian Frąckowiak – poinformował, że posiedzenie Komisji Oświaty 
odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011 roku o godz. 13-tej w szkole w Sulęcinku 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju – przedstawił Radzie 
do wiadomości plan pracy Komisji na 2011 rok 

 
Radny Paweł Wrembel – na jakim etapie są prace nad promocją gminy  
 
Pan Wójt – promocja gminy jest trochę zaniedbanym działem w naszej 
działalności. Mam nadzieję, że sprawa ruszy, bo odezwała się Komisja 
Heraldyczna. Musimy drobne poprawki do projektu herbu wprowadzić. W  
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przyszłym roku ukaże się książka o historii gminy. Mam nadzieję, że wreszcie 
powstanie interesująca strona internetowa. Na pewno dużym osiągnięciem 
byłaby gazeta gminna, ale nie wiem czy to jest możliwe do zrealizowania. Mam 
wniosek od radnych powiatowych, że chcieliby spotkać się z Komisją Rozwoju 
Gminy i ustalić zadania o jakie powinni zabiegać w powiecie, abyśmy jednym 
frontem działali. 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju – prosił Wójta o 
ustalenie z Radnymi Powiatowymi terminu spotkania.  
 
Pan Krzysztof Ambroży – sołtys Młodzikówko – w Borowie na nowych 
działkach jest oświetlenie uliczne, uważam, że można poprowadzić je dalej do 
Młodzikówka, bo to jest już duża odległość. 
 
Radna Renata Jarzembowska – chcemy spotkania z Komisją Rozwoju, aby 
wspólny front wypracować. Proszę aby na spotkaniu był również 
Przewodniczący Komisji Budżetowej. Chcemy wiedzieć o tych zadaniach, bo 
wiele z nich Rada Gminy współfinansuje. 
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – w imieniu wszystkich sołtysów 
podziękowała wszystkim za współpracę w 2010 roku8 oraz życzyła 
pomyślności w Nowym Roku. 
 
Pan Wójt – robione są zaplanowane oświetlenia uliczne. Mam nadzieję, że do 
końca roku zaplanowane oświetlenia będą zrobione. Do Młodzikówka z Borowa 
nie poprowadzimy linii, bo tam jest oświetlenie prywatne.  
 
Radny Romuald Pawlik – należy interweniować u Starosty w sprawie dróg 
powiatowych. Nie są posypywane, a jest ślisko i są wielkie koleiny.  
 
Radny Michał Grochowski – podziękował za lampy na ul. Lipowej w Sulęcinku. 
 
Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady złożyli życzenia noworoczne zebranym 
oraz ich rodzinom. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął III Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                        Rady Gminy 
 
                                                                               Wiesław Zając                  


