
 
P R O T O K Ó Ł XL/2010 

z XL Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej  
w dniu 29 kwietnia 2010r. 

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 Teresa Marszałkowska – Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  
                                                Krzykosach 
Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XL Sesji Rady Gminy Krzykosy dokonał Pan Wisław Zając – 
Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy, który powitał zebranych w sali obrad 
Radnych oraz zaproszonych gości i stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 
radnych, co stanowi 86,6 % ogółu Radnych. 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 i został on 
zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych)  
 
 
Porządek XL 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 między Sesjami   
    Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy  
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  
a) Sprawozdanie Wójta z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2009 rok 
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2009 rok 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Krzykosy za 2009 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 2009 rok 
e) dyskusja na sprawozdaniem 
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 
2009 rok 
7. Zajęcie stanowiska w sprawie zamiaru przystąpienia gminy Śrem do 
    Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października  
    2008 roku. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie Sesji. 
 
Do pkt. 3. 
Protokóły z ostatniej tj. XXXIX Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie – 
Mirosława Skowrońska – protokólant Sesji 
 
Nie zgłoszono uwag do protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XXXIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Do pkt. 4. 
Informacje ze swych działań od ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawił Pan 
Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy 
(informacja Przewodniczącego stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Do pkt. 5. 
Informację o swych działaniach między Sesjami Rady przedstawił Radzie Pan 
Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 
Pan Wójt powiedział, że:  
W Sulęcinie spotkałem się w przedstawicielami powiatu w sprawie budowy 
drogi powiatowej w tej miejscowości. Starosta ma zrobić projekt. Z 
Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w biegach przełajowych o puchar 
Marszałka Województwa Wielopolskiego w Solcu. Wziąłem udział we 
wszystkich zebraniach wiejskich oraz OSP, które odbyły się w miesiącu marcu 
br. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie Porozumienia Śmieciowego. W dniu 
16 kwietnia uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lider 
Zielonej Wielkopolski. Na pewno będziemy o tej sprawie jeszcze dzisiaj 
rozmawiać. W dniu 19 kwietnia br. Zarząd Gminy OSP podsumował swoje  



zebrania. Strażacy z jednostek OSP w Pięczkowie i Krzykosach uczestniczyli w 
Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym. Z Naszego Powiatu 
uczestniczyła jeszcze OSP Klęka. Strażacy z OSP Pięczkowo zajęli 5 miejsce,  
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Krzykosy 20, a Klęka 23. Startowało 28 drużyn. W dniu 15 kwietnia 
odwiedziłem  w Sulęcinie Jubilata, który ukończył 90 lat. 23 kwietnia 
wystąpiliśmy z aneksem do umowy na ścieżkę rowerową w Witowa do 
Pięczkowa.  23 kwietnia uczestniczyłem w obchodach Dnia Seniora w 
Sulęcinku. W dniach 27 i 28 kwietnia brałem udział, jako obserwator, w  
egzaminach gimnazjalnych. Będzie robiona droga powiatowa w Krzykosach. 
Projekt przebudowy tej drogi nie przewiduje jednak założenia świateł na 
skrzyżowaniu drogi S 11.  W niedługim czasie będzie zrobiony podjazd na 
drogę S11 w Bronisławiu. Elektrowni atomowej w Nowym Mieście nad Wartą 
chyba nie będzie. 
 
Nie zgłoszono zapytań do Pana Wójta. 
 
Do pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy 
 

a) Głos zabrał Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy Krzykosy, który przedstawił 
Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2009 rok. Informacji 
w tej sprawie udzieliła radzie także Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik 
Gminy 

 
b)  Pani Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta przedstawiła 

Radzie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2009 rok  

         (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Teofil Grewling przedstawił 
Radzie opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Krzykosy za 2009 rok oraz wniosek Komisji w sprawie udzielania 
absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  
(opinia oraz wniosek stanowią załączniki do niniejszego protokółu) 

 
d) Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając przedstawił Radzie 

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy 
za wykonanie budżetu a 2009 rok  
(opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
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e) Dyskusja nad sprawozdaniem 

 
Radny Dariusz Psyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ekologii – w imieniu Komisji stwierdził, że wykonanie 
budżetu za 2009 rok było prawidłowe. Zrealizowanych zostało wiele 
zadań. Działania Wójta były zgodne z uchwałami Rady i wnioskami 
Komisji 
Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2009 rok i 
wnioskuje do Rady o udzielenie absolutorium 
 
Radny Michał Grochowski  – Członek Komisji Budżetowo – Finansowej, 
w imieniu Komisji stwierdził, że budżet zrealizowany został prawidłowo. 
Komisja pozytywnie opiniuje realizację budżetu za 2009 rok.  
(wystąpienie stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych powiedziała, że zasadnie wydatkowano w 
2009 roku środki na oświatę, kulturę i sport.  
Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2009 rok 
 
Radny Stanisław Mikołajczyk – obawialiśmy się przez drugą połowę 
ubiegłego roku o realizację budżetu, ale ostatecznie zrealizowany został 
bardzo dobrze. 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – Wójt otrzyma dzisiaj ostatnie absolutorium 
w tej kadencji. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie absolutorium 
Wójta. 
 
Radny Jerzy Skrobiszewski – widać, że bardzo pilnowano prawidłowej 
realizacji budżetu w 2009 roku  i tak powinno być. Są w terenie widoczne 
efekty tej sumiennej pracy. 
 
Radny Florian Frąckowiak – moim zdaniem o tym, że ciągle przyglądano 
się realizacji budżetu gminy w 2009 roku, świadczy ilość zmian w 
budżecie jakich dokonywała Rada i Wójt.  
 
Radna Irena Gorzelańczyk – myślałam, że będzie gorsza sytuacja 
finansowa gminy, ale umiejętne gospodarowanie środkami daje takie 
pozytywne efekty. 
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Pani Czesława Zięta – sołtys Pieczkowo – dużo zrobiono na terenie 
gminy w ubiegłym roku. Zmienił się też na korzyść wizerunek Urzędu 
Gminy.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – życzylibyśmy sobie, aby w 
przyszłym roku w takiej samej atmosferze przebiegała Sesja 
absolutoryjna. 
 

f) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 
2009 rok 
 

Uchwała Nr XL/247/2010 Rady Gminy Krzykosy w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy za 2009 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych)  
 
Do pkt. 7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt stanowiska Rady w 
sprawie zamiaru przystąpienia gminy Śrem do porozumienia Międzygminnego 
w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 roku 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu 
 
Stanowisko Rady Gminy Krzykosy w sprawie zamiaru przystąpienia gminy 
Śrem do porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 
października 2008 roku zostało przyjęte jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 13 radnych) 
 
Do pkt. 8. Wolne głosy i wnioski 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że Gminne uroczystości 
z okazji Dnia Strażaka odbędą się w Miąskowie. Rozpoczęcie uroczystości o 
godz.. 15.oo mszą św. w Nietrzanowie.  
Następna Sesja Rady odbędzie się w dniu 7 maja br. o godz. 10-tej. 
Pan Przewodniczący rady mówił na temat działalności Stowarzyszenia Lider 
Zielonej Wielkopolski. Stowarzyszenie ma poważne kłopoty finansowe i chce, 
aby gminy dołożyły po 1,50 zł od mieszkańca na działalność.  Proszę o opinię 
Rady w tej sprawie. Jarocin twierdzi, że nie da środków.  



 
Radny Florian Frąckowiak – na będą te dodatkowe środki. 
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Pan Wójt – mówił na temat działalności Stowarzyszenia. Jarocin zaproponował 
tańsze biuro w Mieszkowie i poręczenie majątkowe gminy. My wolelibyśmy, 
aby Biuro było w Środzie Wlkp.  
 
Na temat działalności Stowarzyszenia Lider mówił także Pan Przewodniczący 
Rady Gminy.  
Powiedział, że dodatkowe środki przeznaczone byłyby na działalność bieżącą, 
przede wszystkim na pensje dla pracowników. 
 
Radna Irena Gorzelańczyk – ilu pracowników jest zatrudnionych Liderze. Ile 
środków już pozyskali dla gmin. 
 
Radny Michał Grochowski wnioskował, aby przegłosować czy gmina ma dać 
dodatkowe środki dla Stowarzyszenia Lider. 
 
Radni jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych) przegłosowali, że 
gmina ma nie dokładać dodatkowych środków dla Stowarzyszenia Lider. 
 
Pan Wójt – nie możemy za ten stan winić pracowników Biura, bo oni pracują. 
Trochę środków pozyskali, ale niewiele.  
 
Rada Renata Jarzembowska – mówiła na temat skrzyżowania na drodze S11 w 
Krzykosach.  Złożyła wniosek na Sesji do Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu 
złożył wniosek do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad o założenie świateł.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – gdzie można składować śmieci, które 
pracownicy interwencyjni zbierają we wsi. 
 
Radny Stanisław Mikołajczyk – prosił,  o naprawę dziur na drodze powiatowej 
w Sulęcinie. 
 
Radny Jerzy Skrobiszewski – wnioskował o naprawę drogi z Sulęcinka do Garb 
przez las za bazą SKR. 
Słabe jest oświetlenie skrzyżowania ul. Borowskiej i Klonowej w Sulęcinku. 
Moim zdaniem tam potrzebne byłyby jeszcze dwie lampy.  I ograniczenie 
prędkości. 
 
Pan Wójt – świateł na skrzyżowaniu w Sulęcinku nie będzie, bo nie ma tam 
naszych słupów.  
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Radna Irena Gorzelańczyk – czy nie można dać nakazu usunięcia obornika przy 
drodze powiatowej przy wjeździe do Krzykos. Jest to wątpliwa wizytówka 
gminy i miejscowości.  
 
Pan Wójt – podziękował za udzielenie absolutorium. Stwierdził, że jest to ważna 
chwila dla niego. 
 
 
Nie zgłoszono innych zapytań i wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Pan Wiesław Zając zamknął XL Sesję Rady Gminy 
Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                          Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                           Rady Gminy 
 
                                                                                  Wiesław Zając            
 


