
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012 
z XIX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2012 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 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 Renata Jarzembowska – Radna  Powiatowa 
 
Do pkt. 1 i 2. 
Otwarcia XIX 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 XIX Sesji 
Rady Gminy Krzykosy. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku Sesji polegającą na tym, 
że  pkt. 5 a otrzymałby brzmienie: 
a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z  
realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok oraz stanu mienia 
komunalnego. 
Po pkt. 5 g) dodany zostały ppkt. h) w brzmienie: 
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2011 rok 
 
Nikt z radnych nie miał uwag do zaproponowanych zmian porządku Sesji i 
porządek Sesji został zatwierdzony jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych). 
 
Porządek XIX Sesji Rady Gminy Krzykosy 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku Sesji. 
3.Wręczenie nagród sportowych. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy  
a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z  
realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2011 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 2011 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 2011 rok 
e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2011 
rok 
f) dyskusja na sprawozdaniami 
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2011 rok 
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 
2011 rok 
6. Wolne głosy i wnioski. 
7. 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 58. Większość została 
wręczona na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, a pozostałe w dniu 
dzisiejszym. 
 
Pan Wójt i Pan Przewodniczący Rady wręczyli 10 nagród dla zawodników, 
którzy zostali zaproszeni na Sesję. 
 
Do pkt. 4.  
Protokół z ostatniej tj. XVIII Sesji Rady Gminy przedstawiła Radzie Mirosława 
Skowrońska – protokólant Sesji. 
 
Nikt radnych nie miał uwag do przedstawionego protokółu. 
 



-3- 
Protokół z ostatniej tj. XVIII Sesji rady Gminy został zatwierdzony jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 18 radnych) 
 
Do pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy  

a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, z realizacji 
budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok oraz stanu mienia 
komunalnego 

Głos zabrali w kolejności Pan Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy, który 
mówił na temat realizacji zadań w 2011 roku  oraz Pani Jadwiga Kulka – 
Skarbnik Gminy, która w imieniu Wójta przedstawiła Radzie sprawozdania z 
realizacji budżetu gmina za 2011 rok oraz finansowe za 2011 rok, a także 
udzieliła informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 
roku. 
Pan Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację zadań w 2011 
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 
2011 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 2011 rok 

 
e) przedstawienie stanowiska Komisji Rady o realizacji budżetu gminy 

za 2011 rok 
 
Głos zabrali w kolejności: 
 
Radny Florian Frąckowiak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych, który powiedział, że Komisja szczegółowo  
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przeanalizowała realizacje budżetu gminy w 2011 roku w dziedzinach będących 
w zainteresowaniu Komisji i stwierdziła, że budżet realizowany był prawidłowo, 
a częste jego zmiany świadczą o bieżącym nadzorze na jego realizacją. 
Zrealizowanych zostało wiele zadań w dziedzinie kultury i sportu. 
(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 2011 roku 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 
Radny Romuald Pawlik – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej, 
który przedstawił Radzie opinię Komisji o realizacji budżetu Gminy Krzykosy 
za 2011 rok 
(opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu) 
 

f) dyskusja na sprawozdaniami 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy zachęcał Radnych do dyskusji nad 
sprawozdaniami. 
 
Radny Florian Frąckowiak – stwierdził, że mamy dobry wynik finansowy, a 
niektóre samorządy mają kłopoty finansowe. Jest to zasługą wszystkich, ale 
przede wszystkim Pana Wójta.  
 
Radny Michał Grochowski – mimo małego budżetu w 2011 roku dużo zostało 
zrobione. Dokończono kanalizację w Sulęcinku. Dokonano remontu wielu 
świetlic. 
 
Radny Stanisław Litke – Komisja Rewizyjna miała uwagi, że Wójt nie realizuje 
wniosków Komisji przede wszystkim dlatego, że nie było odpowiedzi na 
wnioski Komisji.  
 
Radny Dariusz Psyk – uważam, że najważniejsze jest to, iż potrafimy w różnych 
sytuacjach dogadać się i zawsze osiągamy kompromis. Życzyłbym sobie, aby 
nie było gorzej.  
 
Pani Czesława Zięta – sołtys Pięczkowo – wszyscy są zadowoleni z realizacji 
zadań w 2011 roku. Zrealizowano wiele większych i małych inwestycji. 
Dziękujemy za to. 
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g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2011 rok 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok  
 
Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu uchwały 
 
Uchwała  Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok została przyjęta 
jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Krzykosy za 2011 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 XIX/134/2012 Rady Gminy Krzykosy uchwały w sprawie w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy została przyjęta jednogłośnie 
(w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych) 
 
Pan Wójt podziękował Radzie za udzielenie absolutorium oraz za współpracę i 
pomoc. Prosił dalszą współpracę, gdyż wszyscy działamy dla dobra 
społeczności gminnej. 
 
Do pkt. 6. Wolne Głosy i wnioski. 
 
Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Radzie pismo od rodziców z 
Krzykos o utworzenie dwóch pierwszych klas gimnazjalnych. 
 
Radny Florian Frąckowiak – przewodniczący Komisji Oświaty – poinformował 
o posiedzeniach Komisji w szkole w Sulęcinku, które dotyczyły rozbudowy tej 
szkoły. Komisja widzi zasadność rozbudowy i stwierdza, ze powinien powstać 
projekt rozbudowy.  Komisja w najbliższym czasie zajmie się sprawą ilości klas 
gimnazjalnych w szkole w Krzykosach.  
 
Radny Paweł Maciejewski – prosił, aby zawiadomić go o posiedzeniu Komisji 
Oświaty, gdyż jako sołtys Krzykos chciałby być na nim obecny.  
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Radny Teofil Grewling poinformował, że posiedzenie Komisji rewizyjnej 
odbędzie się w dniu 5 lipca br. o godz. 10.oo. Omawiać będziemy sprawy GOK.  
 
Nie zgłoszono innych zapytań ani wniosków. 
 
Wobec braku zapytań i wniosków oraz faktu wyczerpania porządku Sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XIX Sesję Rady Gminy Krzykosy. 
 
Protokółowała:                                                Przewodniczący 
M. Skowrońska                                                Rady Gminy 
 
                                                                        Wiesław Zając 
 
 


