
 
P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 

Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  
29 czerwca 2015 roku 

 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy 
Pani Jolanta Litka – Główny Księgowy  
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 
Młodzi sportowcy z gminy Krzykosy 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia IX 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 IX Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji 
Porządek Sesji IX został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek IX Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3. Wręczenie nagród sportowych. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krzykosy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  
a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z  
realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2014 rok oraz stanu mienia 
komunalnego. 
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniach 
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c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Krzykosy za 2014 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy 
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2014 rok 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2014 
rok 
f) dyskusja na sprawozdaniami 
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2014 rok 
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 
2014 rok 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie Sesji. 

 
Do pkt. 3. 
Głos zabrali w kolejności: 
Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy 
oraz Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Mówili na temat przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe. Są to nagrody 
finansowe. 
W tym roku takich nagród sportowych przyznano 64. Większość została 
wręczona na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, a pozostałe w dniu 
dzisiejszym. 
 
Pan Wójt i Pan Przewodniczący Rady wręczyli 16 nagród dla zawodników, 
którzy zostali zaproszeni na Sesję. 
Zebrani owacjami podziękowali sportowcom za osiągnięcia i promocję Gminy 
Krzykosy 
 
Do pkt. 4.  
Protokół z ostatniej VIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 Radny Jerzy Dominik stwierdził, że proponowana stawka za wywóz śmieci od 
dwóch os© to 17 zł,  a nie 18 (jak jest w protokóle) 
 
Radny Wiesław Zając – moja uwaga, że nie wiadomo czy nadzór nam nie uchyli 
tej uchwały jeżeli zróżnicujemy odpłatność za śmieci była przekazaniem opinii 
w tej sprawie Pani radcy, a nie moim zdaniem. 
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Protokół z ostatniej tj. VIII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony przy 14 
głosach za przyjęciem protokółu  (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). Od 
tego momentu w Sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Do pkt. 5. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie w imieniu Wójta Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
 
W dyskusji głos zabrali; 
Radny Paweł Maciejewski – uzgadnialiśmy, że dla Murzynowa Leśnego na 
parking będzie 10 tys. zł. W projekcie uchwały jest już 14.000 zł, a zakończy się 
kwotą 20 tys. zł. Ludzie nie będą mieć oświetlenia ulicznego, bo zdejmuje się te 
zadania, a w Murzynowie realizuje się zachcianki. Powiat do tego zadania nic 
nie dokłada i szkoła również.  
 
Radny Dariusz Psyk – stwierdził, że nie zostały zdjęte zadania w sprawie 
oświetleń ulicznych, a jedynie przesunięte w czasie. Realizacja zadań w sprawie 
oświetleń i parking w Murzynowie Leśnym nie4 maja ze sobą nic wspólnego.  
 
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Radnemu Maciejewskiemu Pan 
Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Radny Paweł Maciejewski – skąd będą środki dla Murzynowa Leśnego na 
parking.\ 
 
Pani Skarbnik – z mniejszych wydatków na drogę w Sulęcinie. 
 
Nie było innych zapytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany w uchwale 
budżetowej na 2015 rok została przyjęta przy 12 głosach za przyjęciem uchwały 
i 2 głosach przeciwnych (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Do pkt. 6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy. 
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Wyjaśnień do projektu uchwały w imieniu Wójta udzieliła Radzie Pani Jadwiga 
Kulka – Skarbnik Gminy 
 
Pan Wójt powiedział, że jutro odbędzie się Walne zebranie w ZGO w Jarocinie i 
na pewno wiele spraw wyjaśni się. 
 
Radny Karol Tomaszewski zapytał co z poręczeniem kredytu dla szpitala 
średzkiego. 
 
Wyjaśnienia udzieliła Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy. 
 
Nie było innych zapytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałą sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
 
Do pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy  

a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, z realizacji 
budżetu Gminy Krzykosy za 2013 rok oraz stanu mienia 
komunalnego 

 
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który mówił na temat 
realizacji zadań w 2014 roku  oraz przedstawił Radzie sprawozdania z realizacji 
budżetu gminy za 2014 rok oraz finansowe za 2014 rok, a także udzielił 
informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

 
Pan Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację zadań w 2014 
roku. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniach 

 
Opinię RIO o sprawozdaniach przedstawił Radzie Pan Wiesław Zając – 
Przewodniczący Rady Gminy 
 

c) Głos zabrał Radny Teofil Grewling, który przedstawił Radzie  opinię 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 
2014 rok oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy Krzykosy 
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d) Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił Radzie 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy 
za wykonanie budżetu za 2014 rok 

 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 

2014 rok 
Głos zabrali w kolejności: 
Radna Anna Wojtkowiak – Przewodnicząca Komisji Budżetowo – 
Finansowej, który przedstawiła Radzie opinię Komisji o realizacji budżetu 
Gminy Krzykosy za 2014 rok.  
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i 
Ekologii, który w imieniu Komisji powiedział, że Komisja nie ma uwag do 
realizacji budżetu gminy w 2014 roku 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 

f) dyskusja na sprawozdaniami 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy zachęcał Radnych do dyskusji nad 
sprawozdaniami. 
 
Nie było jednak żadnych głosów w dyskusji 

 
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2014 rok 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała  Nr IX/44/2015 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy za 2014 rok 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała  Nr IX/302/2015 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 
Pan Wójt podziękował Radzie za udzielenie absolutorium, a wszystkim za to, że 
włączyli się aktywnie w realizacje zadań w 2014 roku 

 
Do pkt. 8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił Radzie 
pisma jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady Gminy 
 
Radny Michał Grochowski zgłosił sprawę braku terminarza na wywóz śmieci 
na II półrocze 2015 roku 
Pan Wójt w najbliższych dniach harmonogram będzie. Pan Wójt powiedział 
także, że niedługo rozpocznie się budowa schetynówki w Sulęcinie. 
 
Do pkt. 9. 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął IX Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy 
 

          
                         Wiesław Zając 

 


