
P R O T O K Ó Ł NR XLVIII/2018 

Z XLVIII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu  

29 czerwca 2018 roku 

 

W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności 

oraz 

Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy 

Pani Ewa Tomczak – Sekretarz Gminy 

Pani Anna Kwaśniewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

             Pani Alicja Golińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

Pan Michał Jankowiak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Pan Ryszard Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Młodzi sportowcy z gminy Krzykosy 

 

Do pkt. 1 i 2. 

Otwarcia XLVIII 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 XLVIII 

Sesji Rady Gminy Krzykosy i zaproponował następujące autopoprawki 

Po pkt. 6 dodać punkt 7 w brzmieniu: 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Miłosław na realizację zadania „Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – 

Orzechowo” 

Kolejny punkt 8. w brzmieniu: 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – 

Murzynowo Leśne. 

Punt 9 w brzmieniu: 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo – 

Sulęcin. 

Oraz pkt. 10 w brzmieniu: 

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

Dotychczasowe punkty miałyby numerację kolejną 

Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanej zmiany porządku Sesji i 

została ona zatwierdzona jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 

radnych). 
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Porządek XLVIII 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 2018 rok. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Miłosław na realizację zadania „Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – 

Orzechowo” 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – 

Murzynowo Leśne. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo – 

Sulęcin. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  

a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z  

realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2017 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 2017 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 2017 rok 

e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2017 

rok 

f) dyskusja nad sprawozdaniami 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2017 rok 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 

2017 rok  

12.  Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

13.  Wolne głosy i wnioski. 

14. Zakończenie Sesji.  
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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. 

Pogratulowali młodym sportowcom osiągnięć niejednokrotnie już na 

ogólnopolskiej arenie.  

W tym roku takich nagród sportowych przyznano 60. Większość została 

wręczona na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, a pozostałe w dniu 

dzisiejszym. 

 

Pan Wójt i Pan Przewodniczący Rady wręczyli 12 nagród dla zawodników, 

którzy zostali zaproszeni na Sesję. 

Zebrani owacjami podziękowali sportowcom za osiągnięcia i promocję Gminy 

Krzykosy 

 

Do pkt. 4.  

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy, który stwierdził, że zapoznał się 

z protokołem z ostatniej tj. XLVII Sesji Rady Gminy i zgodnie odzwierciedla on 

jej przebieg dlatego proponuje, aby przyjęć protokół bez odczytania.  

 

Takie samo zdanie miał Pan V-ce Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Nie było uwag do protokołu. 

 

Protokół z ostatniej tj. XLVII Sesji Rady Gminy został zatwierdzony 

jednogłośnie bez odczytania (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  

 

Do pkt. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zmiany  uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani 

Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych) 
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Do pkt. 6.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy. 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław na realizację zadania 

„Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo” 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani 

Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy  

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVIII/293/2018 Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Miłosław na realizację zadania „Budowa rurociągu 

tłocznego Pięczkowo – Orzechowo” została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych).  

 

Do pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi 

powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani 

Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy  

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Pan Przewodniczący Rady zaproponował, aby w projektach uchwał o pomocy 

finansowej dla powiatu średzkiego zmienić kwoty pomocy, i tak 

W uchwale o pomocy na modernizację drogi nr 3676P zapisać kwotę pomocy w 

wysokości 475.000,00 zł, a na pomoc przy modernizacji drogi nr 3671P 

1.275.000,00 zł 

 

Wszyscy radni zaakceptowali propozycję Pana Przewodniczącego Rady. 



-5- 

Uchwała Nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej 

nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi 

powiatowej nr 3676P na odcinku Borowo - Sulęcin  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Radzie, w imieniu Wójta, Pani 

Jadwiga Kulka – Skarbnik Gminy  

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej 

nr 3676P na odcinku Borowo – Sulęcin została przyjęta jednogłośnie (w 

głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

Do pkt. 10.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził ponadto, że skarga była przedmiotem 

analizy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na posiedzeniu 

w dniu 26 czerwca 2016 roku 

 

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVIII/296/2016 Rady Gminy Krzykosy w sprawie skargi na 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej została przyjęta przy 14 głosach za 

przyjęciem uchwały i 1 głosie wstrzymującym (w głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych). 

 

Do pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Krzykosy  

a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, z realizacji 

budżetu Gminy Krzykosy za 2017 rok oraz stanu mienia 

komunalnego 

 

Głos zabrał Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który mówił na temat 

realizacji zadań w 2017 roku  oraz przedstawił Radzie sprawozdania z realizacji  
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budżetu gminy za 2017 rok oraz finansowe za 2017 rok, a także udzielił 

informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.  

Była to prezentacja multimedialna. 

 

Pan Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację zadań w 2017 

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 

2017 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 2017 rok 

 

e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 

2017 rok 

Głos zabrali w kolejności:  

Radna Anna Wojtkowiak – Przewodnicząca Komisji Budżetowo – 

Finansowej, który przedstawiła Radzie opinię Komisji o realizacji budżetu 

Gminy Krzykosy za 2017 rok.  

(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Radna Zofia Grzesik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Spraw Społecznych, która przedstawiła Radzie opinię Komisji o realizacji 

budżetu Gminy za 2017 rok 

(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 2017 roku 

(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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f) dyskusja na sprawozdaniami 

 

Radny Jerzy Dominik – stwierdził, że co tylko było możliwe to zostało 

zrobione. Bardzo dobrze, że mamy w gminie fundusz sołecki, bo to mobilizuje 

mieszkańców do pracy na rzecz środowiska.  

 

Radny Dariusz Psyk – uważam, że zmierzamy we właściwym kierunku i dobrze 

inwestujemy.  

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy – system budowy dróg jaki wypracowaliśmy 

jest moim zdaniem bardzo dobry.  

 

Nie było innych głosów w dyskusji 

 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok  

 

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 

 

Uchwała  Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 

 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Krzykosy za 2017 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  XLVIII/298/2018 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 Radnym 

pracownikom i sołtysom za to, że włączyli się aktywnie w realizacje zadań w 

2017 roku 

 

Do pkt. 12. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 

Nie złożono interpelacji ani zapytań 
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Do pkt. 13. Wolne głosy i wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy prosił Wójta, aby zorientował się co dzieje się z 

budową linii światłowodowej w Murzynowie Leśnym. Część prac została 

wyk0onana, a dalej nie dzieje się nic. 

 

Do pkt. 14. 

Wobec braku dalszych zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku 

Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Zając zamknął XLVIII Sesję 

Rady Gminy Krzykosy. 

Protokółowała:                                                  Przewodniczący 

M. Skowrońska                                                   Rady Gminy  

          

                        Wiesław Zając 
 


