
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2014 
z XLIV Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

25 czerwca 2014 roku 
 
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 Jolanta Litka – Główny Księgowy  
Pani Beata Jagodzińska  –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 Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Młodzi sportowcy z gminy Krzykosy 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XLIV 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 13 radnych, co 
stanowi 86,66% ogółu Rady. Wobec powyższego Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt porządku XLIV 
Sesji Rady Gminy Krzykosy. 
Zaproponował następujące autopoprawki do porządku Sesji. 
Wprowadzić po pkt. 4 punkty 5,6 i 7 o treści: 
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Pozostałe punkty porządku Sesji miałyby numerację 8, 9 i 10. 
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Za wprowadzenie autopoprawek głosowało 11 radnych, 2 radnych było 
przeciwnych (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
Porządek Sesji z autopoprawkami  został on zatwierdzony jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych). 
 
Porządek XLIV 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 trybu i sposobu powołania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  
a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z  
realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2013 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 2013 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 2013 rok 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2013 
rok 
f) dyskusja na sprawozdaniami 
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2013 rok 
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 
2013 rok 
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9. Wolne głosy i wnioski. 
10. 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 62. Większość zostanie 
wręczona na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, a pozostałe w dniu 
dzisiejszym. 
 
Pan Wójt i Pan Przewodniczący Rady wręczyli 14 nagród dla zawodników, 
którzy zostali zaproszeni na Sesję. 
 
Do pkt. 4.  
Protokół z ostatniej XLIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
 
Protokół z ostatniej tj. XLIII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony przy 13 
głosach za przyjęciem protokółu i 1 głosie wstrzymującym) (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 
trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLIV/298/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie trybu i sposobu 
powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 
Radny Romuald Pawlik zapytał ile wynosi to kryterium dochodowe.  
 
Pani Beata Jagodzińska – Kierownik OPS – jest to 456,00 zł na osobę 
miesięcznie. 
 
Nie było innych pytań do projektu uchwały. 
 
Uchwała Nr XLIV/299/2014 Rady Gminy Krzykosy Podjęcie uchwały w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
 
Do pkt. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach pomocy 
rzeczowej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XLIV/300/2014 Rady Gminy Krzykosy w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została 
przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych). 
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Do pkt. 8. 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 2013 roku  oraz przedstawił Radzie sprawozdania z realizacji 
budżetu gminy za 2013 rok oraz finansowe za 2013 rok, a także udzielił 
informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku. 

 
Pan Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację zadań w 2013 
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 
2013 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 2013 rok 

 
e) przedstawienie stanowiska Komisji Rady o realizacji budżetu gminy 

za 2013 rok 
Głos zabrali w kolejności: 
Radny Romuald Pawlik – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej, 
który przedstawił Radzie opinię Komisji o realizacji budżetu Gminy Krzykosy 
za 2013 rok. Radny Pawlik powiedział, że Komisja pozytywnie ocenia realizacje 
budżetu gminy w 2013 roku i popiera wniosek Komisji rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi za 2013 rok.  
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 2013 roku 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
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Radny Florian Frąckowiak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych 
(wystąpienie Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu)  
 

f) dyskusja na sprawozdaniami 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy zachęcał Radnych do dyskusji nad 
sprawozdaniami. 

 
Radny Florian Frąckowiak – niepokoi mnie, że nadal są zaległości w 
podatkach i opłatach i mimo wysiłków, aby polepszyć ściągalność sytuacja nie 
poprawiła się radykalnie. W bieżącym roku należy nadal dążyć do zmniejszenia 
zaległości. 
 
Radna Urszula Chojnacka – uważam, że nadal za mało jest działań 
promujących gminę. 
 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2013 rok 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała  Nr XLIV/301/2014 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy za 2013 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 XLIV/302/2014 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
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Do pkt. 9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Pan Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Gminy – podziękował Radnej 
Powiatowej Pani Renacie Jarzembowskiej za stanowisko jakie zajęła na Sesji 
Rady Powiatu Średzkiego. 
 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa – udzieliła Radzie informacji 
z wczorajszej Sesji rady Powiatu. Powiedziała, że powiat ma problemy 
finansowe ze szpitalem. Problemy te pogłębiają się. Doszło do sytuacji, ze 
powiatu nie stać na wybudowanie kilkuset metrów chodnika, w wszystkie 
pieniądze przeznaczane są dla szpitala. Powiedziała, że Spółka, która zajmuje 
się szpitalem jest chyba źle zarządzana. 
 
Radny Paweł Wrembel – dobrze, że Radna powiatowa zaprezentowała takie 
stanowisko chociaż na koniec kadencji.  
Radny zgłosił wniosek do Komisji Rozwoju Gminy … aby w przyszłym roku 
konturowane było utwardzenie ul. Okrężnej w Krzykosach.  
 
Pani Czesław Zięta – sołtys Pięczkowo – powiedziała, że cieszymy się iż Wójt 
dostał jednogłośnie absolutorium. Dziękujemy Panu Wójtowi za realizację 
zadań w poszczególnych wsiach. 
 
Do pkt. 10. 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLIV Sesję 
Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy 
 

          
Wiesław Zając 

 
 

 


