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P R O T O K Ó Ł NR IX/2016
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 12 LUTEGO 2016 ROKU
Obecni:
- 13 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Mirosław Kubiak, Tadeusz
Liwiński),
-

29 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),

- z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska – Sekretarz
Gminy, Hanna Wegner – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca
Prawny, Dorota Meronk – p.o. Kierownika GOPS, Marlena Życzkowska – inspektor,
Edyta Gęsigóra – podinspektor,
- zaproszeni goście: Janusz Marciniak, Arkadiusz Wójkowski – Kierownik Rewiru
Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, Mirosław Liwiński – Komenda
Powiatowa Policji w Kutnie, Janusz Piaszczyński – Tonsmeier Centrum Spółka z.o.o.
Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do
nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył IX sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 13 radnych, co
wobec ustawowego piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019,

2
c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu,
d) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2016”,
e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krzyżanów,
f) zmieniająca uchwałę nr V/86/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części obszaru miejscowości
Kaszewy Dworne,
g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty,
h) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej za 2015 rok.
5. Przyjęcie protokołu nr VIII/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku.
6. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Na wniosek Wójta Gminy zaproponował wprowadzić do porządku obrad w pkt 3 ppkt „i”
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o
dokonanie zmian w porządku obrad.
Nikt z radnych nie zgłosił więcej propozycji zmian porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał zaproponowaną przez siebie zmianę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składu
Rady, tj. 13 głosami „za”.

3
Porządek IX sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu,
d) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2016”,
e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krzyżanów,
f) zmieniająca uchwałę nr V/86/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części obszaru miejscowości
Kaszewy Dworne,
g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty,
h) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku,
i) określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej za 2015 rok.
5. Przyjęcie protokołu nr VIII/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku.
6. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Na sekretarza obrad Przewodniczący zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Józefa Pawłowskiego. Innych kandydatur radni nie zgłosili.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Józefa Pawłowskiego.
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W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Przed realizacją pkt 3 porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj udzielił głosu
przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Jak powiedział Mirosław Liwiński, jest tworzona mapa zagrożeń, tam, gdzie są zagrożenia na
terenie gminy. Do kontaktu będzie dzielnicowy Andrzej Rosiak.
Radny Zygmunt Jasiński powiedział m.in., że na terenie Gminy Krzyżanów takiego
zagrożenia nie ma, ale są punkty, gdzie jest nadużywany alkohol.
Pan M. Liwiński wyjaśnił, że Policja ma za zadanie zająć się osobą, która wypije i stwarza
zagrożenie. Problem alkoholizmu był, jest i będzie. Każde doprowadzenie osoby nietrzeźwej
do wytrzeźwienia kosztuje - rodzina ponosi koszty.
Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – chciałbym poruszyć temat przejazdu drogą gminną w
Wyrębach Siemienickich koło pana Robaszewskiego. Kilkakrotnie dzwoniłem na Policję, że
zostały postawione słupki. My usunęliśmy i on odważył się przy Policji postawić je na nowo.
Te słupki stoją do dzisiaj. Nie można przejechać. Mówiąc o mapie zagrożenia, gdzie stoją
słupki i Policja nic nie może zrobić. Na tą chwilę mieszkańcy Wyrąb nie mogą przejechać.
Prosiłbym, aby ten temat gdzieś przekazać.
Pan M. Liwiński – zorientuję się, jeżeli jest wyrok sądu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – w wyroku nic się nie mówi o usunięciu słupków. Dostał tylko
kwotę pieniężną ponad 5 tys. zł do zapłaty na rzecz Gminy.
Pan M. Liwiński – postaramy się zwrócić do sądu o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.
Wójt Gminy T. Jakubowski – on ewidentnie robi to złośliwie i Policja nic nie może zrobić.
My się ośmieszamy.
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Radny Włodzimierz Cholewa – on sam postawił słupki. Sąd uznał, że nastąpiła samowola.
Gmina przy udziale Policji ze względu na bezpieczeństwo pracowników i pracownicy by
usunęli.
Wójt Gminy T. Jakubowski – dwa lata te słupki już stoją.
Pan M. Liwiński – gdybym miał wyrok.
Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę (Wójt Gminy przekazał ksero wyroku).
Radny W. Cholewa – on twierdził, że to jego droga. Sąd orzekł, że droga jest gminna.
Salę konferencyjną opuścili przedstawiciele Policji.
Następnie Wójt Gminy T. Jakubowski i Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj
podziękowali panu Januszowi Marciniakowi za pięcioletnią pracę w Spółce Wodnej
Krzyżanów.
Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 i 12 do nin. protokołu.
3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś uwagi bądź pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/115/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019.
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Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś uwagi bądź pytanie do projektu uchwały – nikt z
radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/116/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2016-2019 została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

3c. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/117/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu
została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
3d. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2016”.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – co roku podejmujemy taką uchwałę.
Zabezpieczamy środki – 103 tys. zł. Z 7 zł na 6 zł właściciel hotelu (schroniska) zszedł nam z
ceny. Proszę o rozwagę w zgłaszaniu psów. Obecnie mamy 29 psów w hotelu.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu
uchwały- nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/118/2016 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok
2016” została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
3e. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy
Krzyżanów.
Wójt Gminy T. Jakubowski – taką uchwałę mieliśmy podejmowaną w 2004 roku. Później
żadnych zmian nie było. Proponowałem Radzie przyjęcie maksymalnych stawek. Opłata
będzie dotyczyła głównie firm, które mają wiatraki na terenie Gminy. Moja sugestia jest taka,
żeby podjąć uchwałę z maksymalnymi stawkami.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/119/2016 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą
jest Wójt Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
3f. zmieniająca uchwałę nr V/86/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części obszaru
miejscowości Kaszewy Dworne.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania
do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/120/2016 zmieniająca uchwałę nr V/86/2015 Rady Gminy Krzyżanów w
sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części
obszaru miejscowości Kaszewy Dworne została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
3g. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – już na spotkaniu z sołtysami w styczniu
omawialiśmy ten temat. Skończyła się nam umowa z firmą Tonsmeier. Dwa razy był przetarg
ogłaszany. Jako gmina zapłaciliśmy 249 tys. zł do Tonsmeier. Nasze koszty obejmowały 259
tys. zł. 20 tys. zł gmina dołożyła do odpadów. Gmina nie może dokładać, musi być na „0”. W
wyniku przetargu na wywóz odpadów będziemy musieli zapłacić 308.396 zł – podwyżka ok.
18 %. Żeby wyjść na „0”, to nowe stawki wejdą w życie od 1 kwietnia. Przetarg rozpisany na
3 lata. Wszystko idzie w górę. Robiłem rozeznanie, jak jest w ościennych gminach (Wójt
Gminy odczytał, jak było w innych gminach). Żeby na „0” gmina wyszła, to cena za wywóz
odpadów segregowanych 6,50 zł, a 9,70 niesegregowanych. Jest dziś obecny przedstawiciel z
Firmy Tonsmeier pan Piaseczyński. Poprosiłem o pewne wyjaśnienia. Na pewno padną
słowa, że w innych gminach co miesiąc, a my co 2 miesiące. Od czterech osób są 120l
pojemniki. Chcemy wprowadzić 240l dla tych rodzin powyżej czterech osób, ale też co 2
miesiące. Ten temat był omawiany również na spotkaniu z sołtysami. Były sygnały z
Krzyżanówka i Kaszew-Kolonia, że co miesiąc. Od 2016 roku każdy zużyty sprzęt
elektroniczny, baterie, opony, materiał budowlany – 1 m³ od osoby, każdy może jechać i nie
płacić. Poprosimy pana Piaszczyńskiego, żeby sam od siebie coś powiedział.
Przedstawiciel Firmy Tonsmeier Janusz Piaszczyński – stawki rzeczywiście wzrosły. Stawki
macie państwo najniższe w okolicy.
Radny Z. Jasiński – te przywileje, które pan zaznaczył, są może i korzyści, ale to nie jest dla
nas zbyt przyjemne, bo i drogi niszczone. Podejmujemy tą uchwałę zwyżkową. Ta góra
śmieci jest bardzo wysoka. Kiedy macie zamiar z tym coś zrobić?
Pan J. Piaszczyński – są przepisy, decyzje i my nie możemy budować więcej niż mamy w
decyzji. Też musimy wywozić do spalarni.
Radny Z. Jasiński – jak długo: rok, 2 lata, bo jest bardzo wysoka.
Pan J. Piaszczyński – trudno mi powiedzieć, bo nie zajmuję się tym tematem.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – wysokość opłat marszałkowskich.
Skarbnik Gminy Hanna Wegner – mamy 1.800 tys. zł, a musimy oddać 1.100 tys. zł.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Pawłowski – dobrze, że mamy na 3 lata umowę, bo w
ciągu tych kolejnych 2 lat ponownie by cena wzrosła o 20% (odczytał artykuł z gazety dot.
Łodzi).
Radny Jerzy Antosik – a wy ile macie zysku?
Pan J. Piaszczyński – 11 tys. zł na rok.
Radny Andrzej Włodarczyk – czy mieszkańcy z miejscowości, które są blisko wysypiska
mogą pozyskiwać trutkę na szczury?
Pan J. Piaszczyński odpowiedział, że nie wie.
Wójt Gminy T. Jakubowski – Gmina Krzyżanów zabezpiecza trutki na wiosnę dla Julianowa,
Krzyżanówka, Władysławowa.
Radny Z. Jasiński – a trutki na ptaki?
Wójt Gminy T. Jakubowski – musimy porozmawiać panie Zygmuncie, bo to nasze pieniądze.
Jeszcze wcześniej 50% zwalnialiśmy z opłaty za śmieci. Niestety nie wolno.
Radny Ryszard Siuda – w jaki sposób to robicie, liczycie segregowane i niesegregowane, bo
samochód zabiera wszystko razem.
Pan J. Piaszczyński – są różne terminy. To nie jest w jednym dniu.
Sołtys sołectwa Wojciechowice Bożena Popławska – Wojciechowice, pan Radzyński – brak
odbioru śmieci, niesegregowane.
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Podinspektor Edyta Gęsigóra wyjaśniła, że ten pan nie chce wpuścić na posesję, bo za późno,
obraża ich i powiedzieli, że dopóki się nie zmieni, to nie pojadą.
Salę konferencyjna opuścił pan J. Piaszczyński.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania
do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/121/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami
„za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
3h. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Wójt Gminy T. Jakubowski – tą uchwałę podejmujemy co roku z wyprzedzeniem rocznym.
Proszę o niewyodrębnianie, bo środki się rozdrobnią – 324 tys. zł.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/122/2016 w sprawie

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

sołeckiego w 2017 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
3i. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Marlena Życzkowska. Dodała, że ta uchwała dotyczy
wyłącznie dzieci spoza obwodu. Dzieci z obwodu są przyjmowane z urzędu na wniosek
rodzica.
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Sołtys sołectwa Kaszewy Dworne Janusz Jaworski – jaka przewidziana jest liczba uczniów w
klasach gimnazjum?
Inspektor M. Życzkowska odpowiedziała, że nie ma takiego przepisu, tylko klasa I 25
uczniów.
Pan J. Jaworski – ma być klasa 30-osobowa. To trochę za dużo.
Inspektor M. Życzkowska- przewiduje się, że być może będą dwie klasy. Do końca kwietnia
są arkusze organizacyjne szkół i zobaczymy, co dyrektor napisze.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania
do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała nr IX/123/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów została podjęta
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Sprawozdanie przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Dorota Meronk.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 5. Przyjęcie protokołu nr VIII/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia
2015 roku.
Protokół nr VIII/2015 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
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Protokół nr VIII/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Salę konferencyjną opuścił radny Jerzy Antosi. Od tej pory w sesji bierze udział 12 radnych.
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącej Rady Gminy.
6a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
6b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Czekaj:
- pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy,
- brał udział w posiedzeniach Komisji,
- uczestniczył w balu gimnazjalnym,
- brał udział w zabawie choinkowej połączonej z Dniem Babci i Dziadka w Szkole
Podstawowej w Kterach.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Z. Jasiński powiedział – odnośnie uchwały „3i”. Ubolewam, że nie wszyscy uczniowie
szkół podstawowych trafiają do naszego gimnazjum. Jak ktoś nie chce, to niech nie mówi, że
w gimnazjum jest niski poziom itd., bo takie słuchy dochodzą do dyrekcji gimnazjum. Proszę
zachęcać swoje pociechy do przyjścia do gimnazjum. W dniach 21-24.04. jest organizowana
wycieczka na Podlasie. Zapraszam wszystkich chętnych. Koszt wycieczki 500 zł.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów stara się wspierać wycieczki osób
starszych, wyjazd „Kaliny” do Bułgarii. Cały czas są wydatki. Prosimy mieszkańców o
wspieranie Stowarzyszenia i przekazywanie 1% podatku.

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.
Pan M. Jasiński – postaramy się nie zawieść Spółki. Sześć sołectw prosi o przystąpienie do
Spółki.
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Ad. 9. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 11.09 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam IX sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Insp. D. Idziak

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

