
P R O T O K Ó Ł NR XLV/2014 
z XLV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 12 sierpnia 2014 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni  wg załączonej listy obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki  – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy prosił o powstanie i uczczenie chwilą 
ciszy pamięci zmarłego długoletniego Przewodniczącego Rady Gminy Pana 
Stanisława Jankowiaka. 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał Pan Wiesław – 
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 XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzykosy 
 
     1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
     2. Ustalenie porządku Sesji. 
     3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej   
          na  2014 rok. 
     4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

    Finansowej Gminy Krzykosy 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

     6. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3, 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok 
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Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka Skarbnik Gminy. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Teofil Grewling – Ile wynosi kosztorys na budowę boiska. 
 
Pani Ewa Tomczak Sekretarz Gminy – 970 tys. zł. 
 
Radny Teofil Grewling – jeżeli zaciągniemy kredyt na budowę tego boiska to 
czy będziemy mogli przeznaczyć środki na budowę drogi w Sulęcinie. 
 
Pani Skarbnik – tak będziemy mogli środki przeznaczyć. 
 
Radny Dariusz Psyk – uważam, że kosztorys na budowę boiska jest bardzo 
wysoki.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – może to boisko budować także etapami, a 
nie przeznaczać tyle pieniędzy. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Za dużo musimy 
na ten obiekt dać własnych pieniędzy. Cały czas była mowa o jednym boisku, a 
tu nagle w projekcie sa dwa boiska. 
 
Pan Wójt – uważam, że kosztorys jest bardzo wysoki i przy przetargu okaże się, 
że kwota będzie niższa. Mam nadzieję, że będzie to około 720 tys. zł. Ze 
środków unijnych mamy otrzymać 460 tys. zł. może odzyskamy jeszcze podatek 
VAT i wtedy naszych środków nie byłoby zbyt wiele. Nie chciałem, aby 
powtórzyła się sytuacja, że przetarg przewyższy kosztorys.  
 
Radny Florian Frąckowiak – moim zdaniem zasadne jest budowanie obydwu 
boisk. Koszt jest niemały ale inwestycja jest bardzo potrzebna. 
 
Radny Paweł Maciejewski – boiska są potrzebne. Drogi tez są potrzebne, ale 
młodym ludziom tez musimy cos dać.  Ta inwestycja da zadowolenie 
społeczeństwu. 
 
Radny Florian Frąckowiak – młodzież tez powinna być uwzględniona w 
naszych działaniach. 
 
Radny Stanisław Janasik – może na tym boisku zrobić jeszcze oświetlenie. 
 
Pan Wójt – jeżeli chcielibyśmy robić oświetlenie to musimy pozyskać 
pozwolenie na budowę, a w przypadku budowy samych boisk to realizujemy  
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inwestycję na podstawie zgłoszenia. W projekcie są roboty pod oświetlenie i 
zrobimy je później.  
 
Radna Urszula Chojnacka – zawsze czegoś nie dokończymy. Tu będzie 
brakować oświetlenia Może lepiej zrobić jedno boisko, a z oświetleniem  
 
Nie wniesiono innych zapytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLV/303/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2014 została przyjęta przy 10 głosach za przyjęciem uchwały 
i 4 głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
 
Do pkt. 4. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLV/304/2014 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
przy 10 głosach za przyjęciem uchwały i 4 głosach wstrzymujących (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 5. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLV/305/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego została przyjęta przy 10 głosach za przyjęciem 
uchwały i 4 głosach wstrzymujących (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 6. 
Wobec faktu wyczerpania porządku Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Wiesław Zając zamknął XLV Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy 
          

Wiesław Zając 


