
P R O T O K Ó Ł NR XX/2016 
Z XX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

29 czerwca 2016 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 
Pani Anna Zimoch – Radna Powiatowa 
Pani Renata Jarzembowska – Radna Powiatowa 
Młodzi sportowcy z gminy Krzykosy 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XX 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 XX Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanego porządku Sesji 
Porządek Sesji XX został on zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych). 
 
Porządek XX 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 zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi 
i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także 
określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin zatrudnionych w szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie 
Gminy Krzykosy. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzykosy. 
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2015. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  
a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z  
realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2015 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 2015 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 2015 rok 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2015 
rok 
f) dyskusja nad sprawozdaniami 
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2015 rok 
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 
2015 rok  
9.  Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
10.  Wolne głosy i wnioski. 
11. 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 61. Większość została 
wręczona na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, a pozostałe w dniu 
dzisiejszym. 
 
Pan Wójt i Pan Przewodniczący Rady wręczyli 7 nagród dla zawodników, 
którzy zostali zaproszeni na Sesję. 
Zebrani owacjami podziękowali sportowcom za osiągnięcia i promocję Gminy 
Krzykosy 
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Do pkt. 4.  
Głos zabrał Radny Michał Grochowski, który zaproponował Radzie przyjęcie 
protokołu z ostatniej Sesji bez odczytania. 
 
Rada jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło14 radnych) przyjęła propozycję 
Radnego Grochowskiego  
Protokół z ostatniej tj. XIX Sesji Rady Gminy został zatwierdzony przy 14 
głosach za przyjęciem protokółu  (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).  
 
Do pkt. 5. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w 
szkołach, zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy 
 
Ponadto Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały zyskał 
pozytywną opinię związków zawodowych miejscowych i wojewódzkich. 
 
Nie było uwag do projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i 
logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, zespołach lub 
przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w 
głosowaniu uczestniczył 14 radnych) 
 
Do pkt. 6. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Krzykosy 
 
Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  
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Krzykosy została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych) 
 
Do pkt. 7. 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2015 przedstawiła 
Radzie Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 
 
Nie było pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Do pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy  

a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, z realizacji 
budżetu Gminy Krzykosy za 2015 rok oraz stanu mienia 
komunalnego 

 
Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który mówił na temat 
realizacji zadań w 2015 roku  oraz przedstawił Radzie sprawozdania z realizacji 
budżetu gminy za 2015 rok oraz finansowe za 2015 rok, a także udzielił 
informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

 
Pan Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację zadań w 2015 
roku. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniach 

 
Opinię RIO o sprawozdaniach przedstawiła Radzie Pani Jadwiga Kulka – 
Skarbnik Gminy 
 

c) Głos zabrał Radny Teofil Grewling, który przedstawił Radzie  opinię 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 
2015 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 2015 rok 

 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 

2014 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 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 
 
Radny Dariusz Psyk – powiedział, że naszą sytuację można porównać do 
jadącego pociągu. Jedziemy ostrożnie ale po ustabilizowanym gruncie. Robimy 
tak bo jesteśmy odpowiedzialni. Życzę sobie i wszystkim abyśmy w niedługim 
czasie przesiedli się do równie bezpiecznego ale pędzącego Pendolino. 
 
Radny Jerzy Dominik – życzę sobie i w nam wszystkim aby jak najprędzej 
malał nam dług.  
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – jest jeszcze przed nami wiele zadań. Mamy 
ustalone zasady utwardzania dróg we wsiach i powinniśmy się ich trzymać nie 
zważając na wnioski mieszkańców poszczególnych wsi.  
 
Radny Dariusz Psyk – rozpoczynają się różne zawirowania w Unii Europejskiej 
dlatego korzystajmy ze środków unijnych ile tylko jest to możliwe i jak długo 
będzie możliwe.  
 
Radny Michał Grochowski – 5% budżetu to zadłużenia mieszkańców. 
Mieszkańcy mają wymagania dlatego uważam, że na zebraniach wiejskich 
powinno mówić się o tym, ze nie tylko my mamy obowiązki wobec 
mieszkańców, ale mieszkańcy też ze swoich zobowiązań powinni się 
wywiązywać.   
 
Nie było innych głosów w dyskusji 
 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2015 rok 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała  Nr XX/129/2016 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych) 
 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy za 2015 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  XX/130/2016 Rady Gminy Krzykosy 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 2015 roku 
 
Do pkt. 9. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 
Nie złożono interpelacji ani zapytań 
Do pkt. 8. Wolne głosy i wnioski. 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – w imieniu sołtysów złożyła Wójtowi 
gratulacje za uzyskanie absolutorium i podziękowała wszystkim za owocną 
współpracę w 2015 roku. Szczególnie sołtysi pragną podziękować za fundusz 
sołecki. 
Mirosława Skowrońska – insp. ds. rady zaprosiła radnych i sołtysów na 
warsztaty w związku z przystąpieniem do opracowania strategii rozwoju 
poszczególnych sołectw. 
Do pkt. 9. 
Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 
Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XX Sesję Rady 
Gminy Krzykosy. 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                   Rady Gminy  
          

                           Wiesław Zając 


