
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2017 
Z XXXIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

30 czerwca 2017 roku 
 
W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 
oraz 
Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
Pani Bogumiła Kosmowska - Jerzyniak  –Kierownik Ośrodka Pomocy   
Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Młodzi sportowcy z gminy Krzykosy 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XXXIII 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 15 radnych, co 
stanowi 100% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XXXIII 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji 
Porządek XXXIII Sesji został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych). 
 
Porządek XXXIII Sesji Rady Gminy Krzykosy 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3.Wręczenie nagród sportowych. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  
a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z  
realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok oraz stanu mienia 
komunalnego. 
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniach 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Krzykosy za 2016 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy 
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d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2016 rok 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2016 
rok 
f) dyskusja nad sprawozdaniami 
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2016 rok 
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 
2016 rok  
7.  Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
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 78. Większość została 
wręczona na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, a pozostałe w dniu 
dzisiejszym. 
 
Pan Wójt i Pan Przewodniczący Rady wręczyli 21 nagród dla zawodników, 
którzy zostali zaproszeni na Sesję. 
Zebrani owacjami podziękowali sportowcom za osiągnięcia i promocję Gminy 
Krzykosy 
 
Do pkt. 4.  
Głos zabrała Pani Mirosława Skowrońska – protokolant Sesji, która przedstawia 
Radzie protokół z ostatniej tj. XXXII Sesji Rady Gminy Krzykosy  
 
Radna Zofia Grzesik powiedziała, że składała sprawozdanie jedynie z 
posiedzenia Komisji Oświaty, a nie ze wspólnego posiedzenia z Komisją 
budżetową. Zaznaczyła jedynie, ze takie posiedzenie odbyło się. 
 
Nie było innych uwag do protokołu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXXII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  
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Do pkt. 5. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany  uchwały budżetowej na 2017 rok 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Do pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy  

a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, z realizacji 
budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok oraz stanu mienia 
komunalnego 

 
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który mówił na temat 
realizacji zadań w 2016 roku  oraz przedstawił Radzie sprawozdania z realizacji 
budżetu gminy za 2016 rok oraz finansowe za 2016 rok, a także udzielił 
informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

 
Pan Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację zadań w 2016 
roku. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniach 

 
Opinię RIO o sprawozdaniach przedstawiła Radzie Pani Ewa Tomczak - 
Sekretarz Gminy 
 

c) Głos zabrał Radny Teofil Grewling, który przedstawił Radzie  opinię 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 
2016 rok oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy Krzykosy 

 
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 2016 rok 

 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 

2016 rok 
Głos zabrali w kolejności: 
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Radna Anna Wojtkowiak – Przewodnicząca Komisji Budżetowo – 
Finansowej, który przedstawiła Radzie opinię Komisji o realizacji budżetu 
Gminy Krzykosy za 2016 rok.  
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
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 2016 roku 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 

f) dyskusja na sprawozdaniami 
 
Radny Dariusz Psyk – powiedział, że życzyłby sobie, aby w przyszłym roku 
również była taka dobra sytuacja na sesji absolutoryjnej. 
 
Nie było innych głosów w dyskusji 
 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2016 rok 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała  Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy za 2016 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 
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Uchwała  Nr  XXXIII/206/2017 Rady Gminy Krzykosy w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 15 radnych) 
 
Pan Wójt podziękował Radzie za udzielenie absolutorium, a wszystkim za to, że 
włączyli się aktywnie w realizacje zadań w 2016 roku 
 
Do pkt. 7. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
Nie złożono interpelacji ani zapytań 
Do pkt. 8. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek do Rady o przeprowadzenie przez 
Komisje Rewizyjną kontroli na oczyszczalni ścieków. Pracownicy skarżą się do 
niego na warunki pracy. 
 
W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie zobowiązała Komisję Rewizyjną do 
przeprowadzenia takiej kontroli (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Pani Irena Gorzelańczyk Ryś – sołtys Krzykosy – pogratulowała Wójtowi 
uzyskania absolutorium oraz podziękowała za współpracę w minionym roku.  
Podziękowała również wszystkim za udział w festynie w dniu 25 czerwca w 
Krzykosach. 
 
Pan Jerzy Głowala – sołtys Sulęcinek – poinformował, że złożył rezygnację z 
zajmowanej funkcji sołtysa. Podziękował wszystkim za współpracę w pełnieniu 
funkcji. 
 
Pan Wójt – podziękował jeszcze raz za udzielenie absolutorium i poinformował, 
że autobus bezpłatny będzie kursował w wakacje ale wg zmienionego rozkładu 
jazdy. Powiedział także, że m-cu lipce wqe wszystkich wsiach odbędą się 
zebrania w sprawie pozyskiwania energii słonecznej przez indywidualnych 
odbiorców. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym. 
Do pkt. 9. 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XXXIII Sesję 
Rady Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy  
          

                        Wiesław Zając 
 
 

 


