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P R O T O K Ó Ł  NR V/2019 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 29 MARCA 2019 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 15 radnych według załączonej listy obecności (spóźniony Michał Jujka),    

- 28 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-  z Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - 

Sekretarz Gminy, Emilia Widawska – Skarbnik Gminy, Marlena Życzkowska - insp., Krzysztof Szymański 

– insp., Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, Zygmunt Jasiński – Prezes Stowarzyszenia 

Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów.   

  

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do 

nin. protokołu.  

 

Ad. 1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył V sesję Rady 

Gminy, przywitał radnych, zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co 

wobec ustawowego piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok, 

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022, 

    c) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019– 2021, będących w posiadaniu gminy Krzyżanów, 

    d) zmieniająca uchwałę Nr XXV/281/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, 
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e) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości 

dróg powiatowych, 

    f) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, 

    g) przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie, 

 h) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Krzyżanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 

września 2019 roku, 

    i) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzyżanów oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz uzupełnienie tej sieci o publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego, 

    j) zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Micinie. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami 

pozarządowymi za 2018 rok. 

5. Przyjęcie protokołu nr IV/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lutego 2019 roku.  

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o 

dokonanie zmian w porządku obrad. 

Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 

 

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, 12 i 13 do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy, uwagi.  

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski. 
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Na salę konferencyjną przybył radny Michał Jujka. Od tej pory w sesji udział bierze 15 radnych. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji.  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.  

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział, że ta uchwała jest odzwierciedleniem, następstwem 

uchwały 3a. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/49/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2019-2022 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

3c. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019– 2021, będących w posiadaniu gminy 

Krzyżanów. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski - stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gmina 

Krzyżanów opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
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urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Opracowany przez gminę wieloletni 

plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia 

wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.Przedstawiony Wieloletni plan spełnia wyżej wskazane wymogi. 

W/w plan jest niezbędny do ustalenia stawek cen wody i ścieków dla mieszkańców. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

Uchwała Nr V/50/2019 w sprawieuchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019– 2021, będących w 

posiadaniu gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

3d. zmieniająca uchwałę Nr XXV/281/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/51/2019zmieniająca uchwałę Nr XXV/281/2018 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 rokzostała podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
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3e. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i 

czystości dróg powiatowych. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/52/2019 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 15 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

3f. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ta uchwała jest niezbędna w celu podjętej wcześniej decyzji o 

przeniesieniu szkoły z Micina do Krzyżanowa. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/53/2019 w sprawieprzekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Micinie została podjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

 

3g. przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy i uwagi. 
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Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ta uchwała jest niezbędna, ponieważ w momencie przenoszenia 

Szkoły Podstawowej w Micinie przy której jest również Zespół Wychowania Przedszkolnego 

w Micinie, który też będzie przenoszony do Krzyżanowa. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/54/2019 w sprawie przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w 

Micinie została podjęta12 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

3h. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Krzyżanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 

września 2019 roku. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi ze 

strony radnych. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Krzyżanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 roku została podjęta12 głosami „za” przy 3 głosach 

„przeciw”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 
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3i. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzyżanów oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz uzupełnienie tej sieci o publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/56/2019 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzyżanów 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uzupełnienie tej sieci o publiczne 

inne formy wychowania przedszkolnego została podjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach 

„przeciw”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

3j. zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Micinie. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr V/57/2019w sprawiezmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w Miciniezostała podjęta12 głosami „za” przy 3 głosach 

„przeciw”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu. 
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Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z 

organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni ze Sprawozdaniem  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu nr IV/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lutego 2019 

roku.  

Protokół nr IV/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 22 lutego  2019 roku był 

wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

Protokół nr IV/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lutego 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 35 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj powitał przybyłego na sesję Przewodniczącego 

Rady Powiatu Kutnowskiego Marka Ciąpałę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, Dyrektor GOKiS w Krzyżanowie Marek 

Ciąpała – dziękuję bardzo, co prawda, przed chwilą otrzymałem zawiadomienie. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Składając sprawozdanie z działalności od dnia 23.02.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji, Wójt 

Gminy T. Jakubowski powiedział m.in.: Spotkanie z panią Prezes Agencji Rozwoju 

Regionalnego z panią Mariolą Grodnicką. Padła propozycja udziału przedstawiciela Gminy, 

czyli Wójta w programach Telewizji Kutnowskiej. No, ale niestety, za każdy podany przez 

nas news zażyczono sobie płacić 300 zł. Podziękowałem za taką współpracę. Myślę, że ani 
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mnie, ani naszej gminie taka droga promocja nie jest potrzebna. Spotkanie z Prezesem firmy 

Tonsmeier w sprawie złożonego wniosku o rozbudowę składowiska o następną 

czterohektarową nieckę. W tym czasie też brałem udział w rozprawie w Sądzie w Warszawie 

w sprawie pałacu w Młogoszynie. Na tym etapie mogę państwu powiedzieć, że Gmina sprawę 

wygrała. Sprawa została cofnięta, skierowana do ponownej analizy i do wydania decyzji 

przez Ministerstwo Rolnictwa. I tutaj chciałem podziękować pani mecenas Agnieszce 

Wójkowskiej za dobre, bardzo dobre prowadzenie tej sprawy. Także, pani Agnieszko, bardzo 

serdecznie dziękujemy. No, potrwa, jak sobie tak tu rozmawialiśmy, to ładnych, może ok. 10 

lat, na pewno nie przesadzam. Przedwczoraj pojechałem do redakcji Powiatowego Życia 

Kutna, do gazety, w celu spotkania się z jej Redaktorem Naczelnym panem Andrzejem 

Stelmaszewskim, który w tejże gazecie ok. trzech tygodni temu zamieścił napisany przez 

siebie artykuł pt. „Jestem władza”. Niestety, nie zastałem tego pana. Postanowiłem pojechać 

wczoraj i zastałem pana Stelmaszewskiego. Pan Stelmaszewski od pewnego czasu, z 

przykrością to powiem, w artykułach, które dotyczą naszej Gminy podaje nieprawdę. Jeżeli 

się zadzwoni, zwróci uwagę, że artykuł nie mówi prawdy, jest bardzo oburzony, nie 

przyjmuje tego do wiadomości. Ostatni artykuł z Nr 5/499 z 2019 roku Powiatowego Życia 

Kutna też pomija prawdziwe fakty. Są w nim zamieszczone tylko takie, w moich oczach, 

dziwne, nielogiczne pytania z odpowiedziami zadanymi do wyrwanych z całej treści zdań z 

protokołu z RIO. Artykuł ten jest generalnie poświęcony mojej osobie, a generalnie też 

oczernieniu mojej osoby, pokazując Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego jako przestępcę 

dokonującego przestępstw oraz podpalacza prywatnego (wypowiedź słabo słyszalna). Pan 

Stelmaszewski pokazując swoją i czyjąś również siłę, ja się domyślam czyją, używa zwrotu w 

artykule „uspokoiliśmy go”. No, nie powinno być czegoś takiego, bo to jest gazeta, która 

powinna być obiektywna. Dlatego też, był ten mój wyjazd. Po wydaniu gazety z tym 

artykułem, przychodzili do mnie mieszkańcy nie tylko z gminy Krzyżanów, ale i spoza i 

mówili: panie Wójcie, niech pan zobaczy co ten taki nie taki o panu napisał, że jesteś pan 

przestępcą, że podpaliłeś pan Pawlaka i podpalasz pan wysypisko odpadów. Jak, naprawdę, 

jak zobaczyłem ten artykuł, to naprawdę, nie mogłem spać niejedną noc. Taki był odbiór 

przez mieszkańców, bo to mieszkańcy mi o tym sygnalizowali. Prawdopodobnie taki był ten 

cel tego artykułu. Napisany w gazecie artykuł, to nie wszystko. W dniu 21 marca przyszedł do 

nas, do Gminy list z Redakcji Powiatowego życia Kutna skierowany do mnie z następującym 

tekstem, może ja zacytuję: Wójt Gminy Krzyżanów mgr Tomasz Jakubowski. W załączeniu 

przesyłam artykuł z Nr 5/499/2019 Powiatowego Życia Kutna dot. Gminy Krzyżanów. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną jego publikację w Biuletynie 
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Informacyjnym Samorządu Gminy Krzyżanów. Trochę się gotuje w człowieku, ale, no, różne 

charaktery ludzie mają. Ja myślę, że sami państwo ocenicie zachowanie tego pana, który 

podpisuje się pan dr Andrzej Stelmaszewski. Czy jest tu jakaś etyka? Nie wiem, sumienie, 

przyzwoitość, też to należałoby sobie zadać pytanie. W ogóle, to, co robi ten pan, to 

ewidentne pomówienie i nękanie psychiczne, bo ja przez parę nocy to nie mogłem spać. Ja to 

spokojnie wytrzymam psychicznie. Natomiast gorzej jest z rodziną która, która naprawdę się 

denerwuje i czuje, co sobie też myśli, tym bardziej, że dzwoni dalsza rodzina, pyta: co się 

dzieje, jakie przestępstwa, a po prostu sobie ktoś tak napisał, po prostu sobie ktoś tak napisał, 

bo tak chciał napisać, bo jakiś tam cel w tym miał. Nie wiem, na ile będzie skuteczna ta 

rozmowa z panem Andrzejem Stelmaszewskim, bo w moich oczach, to on nie przyjmuje do 

wiadomości, że coś złego zrobił. Uważa, że wszystko jest w porządku, że to, co napisał, to 

jest dobre. Od razu jest krzyk, furii dostaje i nie idzie z tym panem rozmawiać. Zresztą, ja już 

nie chcę na ten temat rozmawiać, bo uważam, że ta osoba, to nawet na krytykę za bardzo nie 

zasługuje. 

 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski wyjaśnił sołtysowi sołectwa Julianów Andrzejowi Lewickiemu, 

że niczego jeszcze nie podpisał o rozszerzenie wysypiska, a wyczytał tylko, że był taki 

wniosek złożony przez firmę Tonsmeier. 

 

6b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 23.02.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poinformował Radę Gminy, że Wójt Gminy 

Krzyżanów przyznał dotację w wysokości 39.000 zł Ludowemu  Klubowi Sportowemu 

„Bzura” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, tj. organizację szkolenia i zawodów, 

udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Krzyżanów 

oraz przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników Klubu.  

Pismo Nr Or.426.1.2019 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 26 lutego 2019 r. stanowi załącznik 

nr 36 do nin. protokołu. 
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Wójt Gminy T. Jakubowski – ja bym chciał powiedzieć jeszcze kilka słów, ponieważ po 

prostu pana Dyrektora Ciąpałę, rzeczywiście, praktycznie o godz. 900 był poproszony, zaraz 

tak na gorąco, bo pan Dyrektor jest bardzo zajęty. Jest Przewodniczącym Rady Powiatu 

Kutnowskiego, dużo czasu tam poświęca, bo jest dużo tematów. Ja z panem Dyrektorem 

bardzo często rozmawiałem na temat inwestycji, które wykonuje Powiat i ma zamiar 

wykonywać. Dlatego też, poprosiłem, żeby coś powiedział mieszkańcom, radnym, jakie te 

inwestycje na terenie naszej gminy będą wykonywane w tym roku, a myślę o inwestycjach 

drogowych. Te drogi są naprawdę w bardzo złym stanie. Myślę też o robotach cząstkowych, 

bo mamy już wiosnę, mamy niedługo lato. Te drogi też należałoby łatać. Droga z Młogoszyna 

do Kter w połowie jest zrobiona przez nas, tak, jak większość dróg powiatowych, ale w 

połowie jeszcze jest nie zrobiona i jest ciężko  przejezdna, i myślę, że na tą chwilę jest to 

zadanie Powiatu, żeby te ubytki połatać. Drugą bardzo ważną drogą jest droga z Kter w stronę 

Góry Św. Małgorzaty. Ja z panem Dyrektorem Ciąpałą, z radnym powiatowym na ten temat 

rozmawiałem. Obiecał mi, że w tym temacie załatwi, że będzie się starał, żeby nasza gmina 

(wypowiedź słabo słyszalna), a myślę, że mamy radnego, jest Przewodniczącym i powinien 

też troszkę o nas dbać. Także, panie Marku, ja panu z wyprzedzeniem trzydniowym nie 

dawałem informacji o tym, że pan (wypowiedź słabo słyszalna), bo pan na bieżąco jest w 

takich sprawach (wypowiedź słabo słyszalna). Proszę, to, co pan wie, to niech pan powie 

(wypowiedź słabo słyszalna). Jeżeli chodzi o przystanek w Łękach, mam odpowiedź od pana 

Kapruziaka, że zgadzają się. 

 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – ale mam jeszcze jedno pytanie do pana 

Przewodniczącego. A propos dróg jeszcze, panie Wójcie i panie Przewodniczący Rady 

Powiatu, ja się już wielokrotnie przypominałam i prosiłam o drogę od strony Młogoszyna w 

stronę Szewc, żeby była ta droga zrobiona. W tej chwili z powrotem są dziury. Były łatane na  

jesieni. Z powrotem są dziury i ta droga od Młogoszyna za wiadukt jest zrobiona, a tu od 

wiaduktu w stronę Szewc jest tragiczna ta droga. Już od wielu lat proszę (wypowiedź słabo 

słyszalna) nasz człowiek został Przewodniczącym Rady Powiatu, wreszcie coś w tym 

zadziała.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Krzyżanowie Marek Ciąpała – dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Jeżeli 

tutaj chodzi w ogóle o czas, jaki poświęcam Powiatowi, w nawiązaniu w ogóle do pana 

Wójta, to uważam, że sposób w ogóle taki w miarę uregulowany, na pierwszym porządku 
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stawiam sprawę Ośrodka Kultury i Sportu. Natomiast, jeżeli zachodzi w ogóle potrzeba, to 

korzystam z urlopu wypoczynkowego. Z racji tej, że jestem również Przewodniczącym 

ustalam też tak sesje, które by pozwalały mi uczestniczyć bezkolizyjnie łącząc pracę Ośrodka 

Kultury i pracę radnego powiatowego. To by było tyle. Teraz, proszę państwa, 

ustosunkowując się do zadanych pytań, chciałbym powiedzieć, że Rada Powiatu pracuje w 

oparciu o przygotowany budżet przez poprzedni Zarząd. Niewiele można było na tą chwilę 

zrobić korekt zważywszy na to, że bodajże 21 listopada było zaprzysiężenie Rady i podjęcie, 

zatwierdzenie budżetu na rok 2019. Proszę państwa, na pewno będzie zrealizowany, z 

informacji, które uzyskałem od Zarządu będzie zrealizowana inwestycja drogowa dotycząca 

drogi, ja ją określam Wodna, Lotnicza, łącząca się z naszą gminą, konkretnie z Żakowicami. 

To jest jeden temat. Proszę państwa, biorąc pod uwagę budżet, jest to jedyna droga wskazana 

w budżecie do naprawytakiej, do remontu gruntowego. Natomiast, będą też wykonywane 

naprawy cząstkowe. W tym celu Starosta powołał trzy ekipy, które będą te drogi naprawiać. 

Jeżeli chodzi o drogę Ktery łączącą się z Górą Św. Małgorzaty, dostałem informację od 

Starosty, że również podejmie Zarząd odpowiednie działania w celu poprawy tej nawierzchni. 

Nie mówimy tutaj o asfalcie tylko po prostu o utwardzeniu nawierzchni. Jeżeli chodzi, bo 

tutaj też radni obecni, nie tylko to dotyczy gminy Krzyżanów, biorąc pod uwagę tutaj państwa 

radnych i okolice z których się wywodzą, padały zapytania odnośnie drogi w Strzegocinie, 

konkretnie przez las, która jest naprawdę w stanie takim bardzo (wypowiedź słabo słyszalna). 

Proszę państwa, na tą chwilę z informacji Zarządu wynika, że zostały odpowiednie 

dokumenty złożone do (wypowiedź słabo słyszalna) i też będzie w ogóle, będą starania w celu 

poprawy tej nawierzchni tylko niecałkowicie. Natomiast w innych przypadkach będą 

wykonywane zwykłe remonty, polegające na korzystaniu z równiarki i tak, jak powiedziałem, 

są do tego wyznaczone trzy ekipy i sukcesywnie będą te drogi naprawiane. Trudno mi 

powiedzieć o terminach (wypowiedź słabo słyszalna), żebym dopytał Zarząd w jakich 

terminach będzie realizacja tych przedsięwzięć, o których wspominałem. Na pewno, jeżeli 

chodzi tutaj o panią Bożenkę, ponieważ Wójt złożył do Zarządu, z tego, co mi w ogóle 

wiadomo, wniosek o remont drogi Szewce – Łęki – Młogoszyn, muszę powiedzieć, że w tym 

roku na pewno ta inwestycja nie będzie realizowana. Natomiast remonty cząstkowe, 

usprawniające przemieszczanie się pojazdów, mieszkańców na pewno będą wykonywane  

(wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy są pytania do pana Przewodniczącego Rady 

Powiatu? 
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Wójt Gminy T. Jakubowski – ja dziękuję za odpowiedź. 

 

Pani B. Gałecka – to znaczy, ja mam tylko uzupełniające. Ja mam właściwie prośbę do pana 

Przewodniczącego Rady Powiatu odnośnie ostatniej odpowiedzi, żeby może w przyszłym 

roku w budżecie Powiatu jednak ta droga znalazła się. Jest to droga łącząca gminę Bedlno 

(wypowiedź słabo słyszalna), autobusy jeżdżą, Bus-y jeżdżą i widać jest okrężną drogą. Jeżeli 

jest jakaś awaria na autostradzie, jakiś wypadek, to przez tą drogę przemieszczają się TIR-y 

(wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego M. Ciąpała – ja mogę tylko powiedzieć, że 

stosowny wniosek Samorząd Gminy wniósł do Zarządu Powiatu Kutnowskiego i ja nie 

chciałbym tutaj jakiś obietnic, deklaracji bez pokrycia, natomiast będę  starał się tutaj 

wniknąć w te sprawy, które dotyczą tu w sposób szczególny dróg gminy Krzyżanów 

zważywszy na fakt, że doskonale w ogóle znam nakłady, które Gmina ponosi na remont i 

modernizację dróg powiatowych, no i muszę stwierdzić, że to są największe środki 

inwestowane przez Gminę Krzyżanów w powiecie kutnowskim w remont i modernizację dróg 

powiatowych, na co przy każdej stosownej okazji zwracam uwagę. Dziękuję bardzo.   

 

Sołtys sołectwa Kaszewy-Kolonia Mieczysław Miniszewski – chciałem na wstępie 

podziękować sołtysowi Kaszew-Kolonia […] za czteroletnią współpracę z mieszkańcami 

gminy Krzyżanów. Podczas czteroletniej kadencji jako sołtys wsi Kaszewy-Kolonia stało się, 

iż w sposób niedostępny dla mieszkańców, każda informacja o jakimkolwiek problemie braku 

wody czy braku wydania pisma i wniosku przez pana Wójta (wypowiedź słabo słyszalna) 

wystosowałem do Wójta Gminy Krzyżanów była ignorowana, mimo każdego pisma 

przyjętego przez sekretariacie pieczątką wpływową Urzędu Gminy, też przesłane listem 

poleconym do tut. Urzędu Gminy. Zupełnym przeciwieństwem, jeśli chodzi o ignorowanie 

pism sołtysa, okazało się Starostwo Powiatowe w Kutnie. Chciałem tutaj nadmienić, iż od 

2016 roku stosowane pisma przez sołtysa byłego było wyznaczenie drogi geodezyjnej 

Kaszewy-Kolonia działka nr 17/1. To było wyznaczenie drogi geodezyjnej i budowa asfaltu, 

która była wyznaczona na 2016 rok, wycofana była przez budżet gminy i nie została 

zrealizowana (wypowiedź słabo słyszalna). Przez wymyślenie przez Wójta, że w obrębie 

działki też dla mieszkańca było za wąsko. Można było zbudować drogę w takim pasie, jaka 

była wyznaczona geodezyjnie. Dlaczego Wójt lub Rada nie wystąpiła i nie wyznaczyła 
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geodezyjnie działki pod budowę drogi? Następnie, proszę państwa, jest droga nr 7, która się 

łączy z Krzyżanówkiem do pana Szczepańskiego. Proszę państwa, ta droga jest zapomniana 

od wieków. Pierwszy raz w 2017 roku Wójt przysłał równiarkę. Równiarka znajdowała się 5 

min. Przed dojazdem na posesję drogi, którym zarządcą takich robót był, tak, Wójt Tomasz 

Jakubowski. Dzwoni operator koparki do nas, do mojego sołtysa 5 min. Przed dojazdem na 

drogę i mówi, że gdzie ma robić drogę. W końcu kto jest odpowiedzialny za budowę drogi 

sołtys czy Wójt? Pytam się tak jeszcze raz. Po prostu, po wykonaniu tej równiarki, 

wielogodzinnej jazdy po tej drodze, to tam były koleiny do pół metra, pobocza były, ale 

wyższe doły. Pan może tutaj Michałowski i pan teraz były, jest obecny sołtys, bo poprzedni 

sołtys wsi Różanowice, która ta droga dzieliła, można powiedzieć łączyła jego pola, posesję 

jego, wsi, mieszkańców z tą drogą, nic nie zrobił z tą drogą. Mój sołtys wysłał pismo, no i tak, 

jak mówiłem, ta równiarka przeszła, nie było nadzoru, musieliśmy sami pozbierać te 

wszystkie kamienie. Tam było około, większe pół przyczepy kamieniutakich jak wiadro, 

może i większych co powyciągała, no, bo tam nic zrobić, bo ta równiarka po prostu nigdy na 

tej drodze tam nie była. Chciałem nadmienić, że ta droga, proszę państwa, to jest (wypowiedź 

słabo słyszalna) do państwa […], do posesji państwa […] jest obręb Kaszewy-Kolonia, droga 

nr 7, obręb Kaszewy-Kolonia, a proszę państwa, od państwa […]  jest obręb Krzyżanówek, to 

jest droga bodajże 123, jak się nie mylę do pana Szczepańskiego. Do pana Szczepańskiego od 

państwa Różanowic była zrobiona odcinek drogi, a reszta panie Szczepański zapomniał pan, 

że to też należy do państwa droga łącząca się z naszą. I jako składanie czteroletnie pism na 

budowę tych dróg lub na wyrównanie, utwardzenie, po prostu nie ma żadnych odpowiedzi, że 

sołectwo moje nie będzie tolerowało (wypowiedź słabo słyszalna) skoro tak podatki bierzecie, 

a o drogach (wypowiedź słabo słyszalna). Jeszcze podam, sołtys mój też wysyłał pisma do 

pana Zygmunta Jasińskiego w tej sprawie, do pana Michała Szczepańskiego (wypowiedź 

słabo słyszalna). 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski–droga w Kaszewach-Kolonii, po pierwsze naprawiamy drogi, są 

jakieś założenia do budżetu, drogi przez pola,  do pól, tylko drogi przez miejscowości, bo na 

razie  jest sporo takich dróg. Naprawiamy drogi, układamy asfalty, remontujemy według 

pewnych priorytetów. Im bardziej droga jest uczęszczana, tym ma, że tak  powiem, przywilej. 

W budżecie ją zapisujemy i remontujemy. Ta droga, która biegnie od Kaszew-Kolonii do 

Różanowic jest drogą dojazdową do pól. Co prawda, można przejechać, można dojechać z 

Kaszew-Kolonii do Różanowic, ale to nie jest tak, że trzeba tędy, bo są drogi asfaltowe, które 

prowadzą, można drogą asfaltową jechać. Niekoniecznie trzeba jechać drogą, która prowadzi 
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przez pola.  Jeżeli chodzi o wytyczanie dróg, ja rozmawiałem z niejednym mieszkańcem, 

również sołtysem z Kaszew-Kolonii, że jeżeli ktoś chce sobie działkę pola wytyczyć, która 

jest przy działce drogi, to niech idzie do geodety i geodeta mu wytyczy. Niekoniecznie Gmina 

musi wytyczyć. A jeżeli już tak bardzo chce, żeby Gmina wytyczała jako sąsiad tej drogi, to 

zaproponowałem 50% dla geodety od Gminy i 50% od mieszkańca. Gmina też nie wyrzuca 

pieniędzy. Musi gospodarnie postępować. Jeżeli chodzi o następny temat, nie pamiętam, 

droga w Krzyżanówku. Droga w Krzyżanówku, jak ja pamiętam, tutaj padło nazwisko 

Szczepańskiego, była robiona 2010-11 roku, to jest całkowicie inna droga. To jest droga przez 

wieś, która służy na co dzień mieszkańcom, do pracy, do szkoły, do kościoła, życiu 

codziennemu. Nie droga, która jest uczęszczana w porze wegetacji, gdzie tam jedzie się 

dziesięć, piętnaście razy w ciągu roku z maszyną na pole. Z całym szacunkiem, tą drogą też 

przejeżdżam i spokojnie samochodem osobowym czy zimą, czy latem można przejechać, bo 

przejeżdżałem, sprawdzałem po sugestiach pana Miniszewskiego, jak byłem u niego na 

zebraniu sołeckim. Jeśli chodzi o równiarkę, równiarkę, jak państwo wszyscy pamiętacie 

sołtysi była, że tak powiem, na potrzeby danego sołtysa i to sołtys zgłaszał, że jest 

zapotrzebowanie na równiarkę, i sołtys miał wysondować, czy ta równiarka nadaje się na 

daną drogę czy nie. Jeżeli jest droga kamienista, to niestety, takiej równiarki trzeba było nie 

zamawiać. I było tak ustalone, że jeżeli idzie równiarka na daną wieś, na dane sołectwo, to 

sołtys nadzoruje, usprawnia pracę tej równiarki, żeby wskazał, że panie operatorze, tam jest 

kamień, tam jest żużel, tam jest piach, tutaj nie można równać, tam można równać i to było 

zadanie sołtysa. I teraz się nie przepychajmy i nie opowiadajmy sobie bajek. Także, jeżeli 

sołtys zaniedbał, bo zaniedbał i popsuł drogę, to powinien naprawić. Także tyle, dziękuję i 

myślę, że ten temat skończymy. 

 

Pan M. Miniszewski – proszę państwa, ja chciałem jeszcze powiedzieć tutaj, jak pan Wójt 

mówił. Panie Wójcie, nie słyszałem jeszcze o pomiaru działek prywatnych. Wyznacz pan 

działkę gminną, proszę państwa. Jak pan chce budować drogę, pan buduje, a nie pan chce 

budować w polach ludzi. Proszę pana, skoro pan buduje drogę, ma pan obowiązek, żeby 

droga była w planie geodezyjnym.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tak, ale panie Miniszewski, ale ta droga o wytyczenie której pan 

prosił, my nie budowaliśmy i nie budujemy, i nie mamy zamiaru budować tam drogi. Także, 

nie będę wyrzucał pieniędzy, bo pan tak chce, bo to są pieniądze publiczne. 
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Pan M. Miniszewski - (wypowiedź słabo słyszalna) dojazdy pan do swoich pól też zrobił. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ale ludzie nie mają pretensji. Ja nie mam pola na księżycu, że 

tylko do mnie idzie droga. Naprawdę, nie mam pola na księżycu, że tylko tam droga idzie do 

mojego pola, tylko idzie do mieszkańców, z całym szacunkiem, a to, że jest Wójta pole, to, 

co, tam ma być droga nie naprawiona? 

 

Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński – panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja w pierwszych słowach chciałem 

przede wszystkim podziękować panu Wójtowi za słowa uznania, za docenienie 

Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów i że to Stowarzyszenie spełnia 

oczekiwania zarządu i nie tylko, że robimy tutaj na terenie gminy Krzyżanów sporo 

przedsięwzięć. Tym samym, nie tylko pod kątem takich inwestycji, które ostatnio są już 

widoczne. Mamy pięknie odbudowany staw w Kterach, w Marcinowie i takie przedsięwzięcia 

będą czynione i w innych miejscowościach. Dlatego też, dziękuję panie Wójcie za tutaj słowa 

uznania i skoro tu jestem przy głosie, to mam taki apel do Komisji Oświaty, aby włączyła się i 

do nas przystąpiła, do Stowarzyszenia, ponieważ Stowarzyszenie dużo robi dla oświaty, dla 

kultury i byłoby dla nas wielkim zaszczytem, abyśmy wspólnie pracowali dla dobra naszych 

dzieci, dla dobra naszych szkół i zapraszam do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. 

Szanowni państwo, na terenie gminy Krzyżanów, jest to nieszczęśliwe, może i szczęśliwe, bo 

nieszczęśliwe, że nam zaśmieca to wysypisko, że tam są składowane różnego rodzaju odpady, 

ale wiatr rozwiewa na ościenne pola, a szczególnie na pola sąsiadujące. Trudno nam 

pozbierać te unoszące się reklamówki itd. No, nie bardzo dba, można powiedzieć, zarząd tego 

wysypiska o otoczenie, o okolice. To tak wszyscy kiedyś gadaliśmy, że właśnie tylko i 

wyłącznie zarząd tego wysypiska robi nam takie psikusy i takie zanieczyszczenie, ale co się 

dzieje dalej, proszę państwa, na terenie gminy Krzyżanów? Byłem świadkiem takiego 

wydarzenia, że sołectwo Psurze zmobilizowało się i dokonało czyszczenia lasu w Psurzu 

(wypowiedź słabo słyszalna). Proszę państwa, taka akcja włożona to trud dobrej działalności 

pani sołtys i apeluję do wszystkich sołtysów, aby wzięli wzór z pani sołtys. Byłoby to duże 

ułatwienie i nasze wioski zapewne byłyby czyściejsze. Ale apeluję tutaj między innymi, nie 

wiem, do pana Wójta przede wszystkim. Na terenie gminy Krzyżanów widzę ludzi 

zbierających te właśnie odpady, które leżą w rowach i znów właśnie te odpady się 

magazynuje, wywozi się prawdopodobnie gdzieś, ale na terenie właśnie sołectwa Kaszewy 

Dworne i tam właśnie przy tym moim nieszczęśliwym stawie, bo pan Wójt mi też kołki na 
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głowie stawia, żeby teraz tą wodę obniżyć, ale nie o to chodzi. Tam jest moc butelek, tych 

setek, reklamówek i innych. Proszę państwa, podjęta została uchwała w roku ubiegłym, że 

będziemy wszyscy dbać o ład, skład, porządek na terenie gminy, a teraz okazuje się, że 

rośnie, można powiedzieć, zanieczyszczenie na terenie gminy. Apel do pana Wójta, aby nam 

ludzi skierował trochę do Kaszew. I na koniec, proszę państwa, ja faktycznie otrzymywałem 

od pana sołtysa z Kaszew – Kolonii pisma, które były takiej treści, żeby tą drogę polną, mam 

tu na uwadze, żeby doprowadzić do przejazdu, do można powiedzieć użytkowania. Ja tutaj w 

minionej kadencji, chyba radni to potwierdzą, podnosiłem ten temat i m.in. pana Wójta o to 

prosiłem i mi się  wydaje, pan Wójt w miarę możliwości panie Miniszewski czynił takie 

powinności i ta droga została na miarę możliwości wyrównana, i mnie się wydaje, z tego 

powinniśmy być radzi i podziękować panu Wójtowi (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, panie Wójcie, szanowni państwo, 

dobrym zwyczajem na sesjach Rady Gminy Krzyżanów było udzielanie głosu osobom z 

publiczności. Chciałbym ten dobry zwyczaj zachować jednocześnie zwracając się do osób, 

którym udzielę głosu o zadanie zwięzłych, krótkich pytań wynikających oczywiście z 

bieżącej sytuacji w gminie itd. Jeśli będą głoszone monologi czy długie wystąpienia, będę 

głos odbierał i proszę się o to nie obrażać. To są obrady sesji Rady Gminy i musi być 

zachowana jakaś powaga (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Sołtys sołectwa Wojciechowice Bożena Popławska – ja jeszcze w sprawie tych śmieci, 

(wypowiedź słabo słyszalna), bo naprawdę, jak teraz jest asfalt, chyba trzeba zdjąć ten asfalt, 

to śmieci nie będzie. Jadąc z tej łódzkiej drogi, to jest usypane, jest usypane. Teraz wszyscy 

się budują, wyrzucają, całe reklamówki są. Może na tym skrzyżowaniu by postawić jakąś 

kamerę, by złapać kogoś. Takiego problemu nie mieliśmy do tej pory tego (wypowiedź słabo 

słyszalna). 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – odniosę się do tego, co pan Zygmunt Jasiński mówił odnośnie 

tych śmieci. Od początku tygodnia mamy pracowników z robót interwencyjnych, co prawda 

tylko trzech i od początku tygodnia wchodzą wzdłuż dróg powiatowych, bo są najbardziej 

uczęszczane, i najbardziej zaśmiecone, i zwiewają te odpady, te śmieci. Postaram się, żeby 

przeszli praktycznie po wszystkich drogach, które są zaśmiecone, ale jak widzę, to jest na 

krótko, ponieważ ten zwyczaj, no, nie ma pewnej, takiej kultury wśród nas wszystkich czy 

przejezdnych, żeby tą czystość utrzymać, Wczoraj było zbierane, powiedzmy rano, po 
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południu jadę, już jest podobnie, jak było (wypowiedź słabo słyszalna) jesienią było zbierane, 

z całym szacunkiem, cały czas nie będziemy zbierać. No, sami siebie musimy pilnować 

jednym słowem. 

 

Osoba z publiczności […] – nie mam mikrofonu i znowu nic nie zostanie nagrane, no, trudno. 

Ja mam pytanie do pana Wójta, jak i do Rady. Co dalej będzie z budynkiem szkoły w 

Micinie, ponieważ jest to przeniesienie szkoły, więc od września ten budynek nie będzie, że 

tak powiem, użytkowany, więc prawdopodobnie albo będzie niszczony, albo będzie, jest jakiś 

plan zagospodarowania tego budynku? Kolejnym moim pytaniem jest, co będzie dalej ze 

szkołą w Kaszewach, gdyż zostały nowe obręby szkół, tak okręgi dla szkół, więc 

prawdopodobnie w szkole w Kaszewach zostanie ok. pięćdziesięcioro dzieci, więc 

podejrzewam, że za rok, za dwa, jak dzieci Wójta odejdą ze szkoły będzie tutaj znowu takie 

spotkanie z przeniesieniem szkoły w Kaszewach do Krzyżanowa. Mam następne pytanie, kto 

był przy przetargu z firmą, która wywozi śmieci i jak się on odbywał, gdyż w gminie Oporów 

stawka za wywóz śmieci segregowanych jest 10 zł, w Bedlnie 9 zł, w Warszawie 9,50 zł, u 

nas jest to kwota 12 zł, tak samo jak kwota w Bełchatowie, gdzie ta sama firma odbiera. 

Następne pytanie jest moje takie, czy jest przeprowadzone śledztwo w sprawie, w 

cudzysłowie powiem „samozapłonów i pożarów wysypiska”, ponieważ jest to zbyt często. 

Mam kolegów i koleżanki, które mieszkają notabene  bardzo blisko różnych wysypisk śmieci 

i tam nie dochodzi tak bardzo często do samozapłonów. Dzisiaj słyszymy, że Wójt już dostał 

zapytanie o poszerzenie wysypiska, a nie lepiej jego zamknąć? Wójt mówi, że jak został 

oczerniony przez gazetę, nie mógł pan spać kilka nocy. Panie Wójcie, koło mnie w nocy co 

godzina, co pół godziny przejeżdżają TIR-y. Turkocą praktycznie co 15 min. i moje dziecko 

nie śpi, ja nie śpię i mój dom też pęka (wypowiedź słabo słyszalna), Jest panie Wójcie, no, po 

zapłonach śmierdzi, od rana śmierdzi. Żyjemy na wsi, a nie możemy oddychać świeżym 

powietrzem, tylko czuć ten odór wysypiska. I mam jeszcze jedno pytanie do pana Wójta, czy 

pan Wójt miał zamiar powiadomić mieszkańców gminy o planowanym przeprowadzeniu 

przez teren gminy Krzyżanów linii kolejowej? Tak drodzy państwo, ponieważ są plany linii 

kolejowej przez gminę Krzyżanów i przez m.in. Krzyżanówek, Julianów, Kaszewy 

Tarnowskie, Złotniki etc., etc. i ma dojść, się połączyć z linią około okolic Kutna, która ma 

kierować się od Łodzi przez Zgierz, Piątek do Kutna. Mu musimy te wszystkie informacje na 

własną rękę się doszukiwać i boję się, że jest to (wypowiedź słabo słyszalna) kwestia, że tak 

powiem, to już zaklepane, to już musi być spełnione i boję się, że przez to, że nie zostajemy 

powiadomieni o takich rzeczach, nie będziemy mieli w ogóle szansy nawet zrobienia jakiegoś 
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komitetu strajkowego i zrobienia protestu, by taką daną linię kolejową w ogóle, w jakikolwiek 

sposób przesunąć. Wiadomo, że są to projekty rządowe i albo ich będzie rozwinięcie linii, 

która już idzie od Łodzi, Łęczycy do Kutna przez Witonię, albo będzie zbudowana właśnie 

druga linia. Tak i o tym nie jesteśmy jako mieszkańcy poinformowani. Nie byli sołtysi 

poinformowani i każdy musiał się dowiadywać na własną rękę. Ja mam pytanie, jaki jest cel 

tego? I ja mam jeszcze jedno takie stwierdzenie, w Biuletynie się ukazała informacja, że jeżeli 

gmina będzie miała mniej mieszkańców, to śmieci prawdopodobnie będą rosły i rosły, tak, 

opłaty za śmieci. Ja mam pytanie, jeżeli gmina, mieszkańcy produkują mniej odpadów, no, to 

chyba notabene, powinni płacić mniej, no, bo handel śmieci między wysypiskami jest 

zabroniony prawnie. Więc ja się pytam, dlaczego nam mają opłaty rosnąć, kiedy mamy 

wysypisko na własnym terenie i blisko, i koszty transportu są stosunkowo dużo mniejsze. 

Dziękuję. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – to znaczy, jeżeli chodzi o informację w Biuletynie o mniejszej 

ilości ludzi i mniejszych opłatach, nie wiem, czy to większych opłatach. Jeżeli jest skupisko 

ludzi na przykład w mieście Kutno, kosz od kosza jest powiedzmy 50 m czy 100 m, tych 

śmieci jest więcej. Przejazd jednostkowy jest tańszy, nie idzie paliwa więcej, tych odpadów w 

tym czasie zbiorą więcej i uważam, że jednostkowy wywóz ton śmieci jest mniejszy i na 

logikę, nie trzeba być żadnym filozofem (wypowiedź słabo słyszalna), żeby sobie policzyć. 

Jeżeli chodzi o linię kolejową, byłem  przygotowany na to pytanie i odpowiadam. To 

słyszałem już wcześniej, że pan […] chodzi w terenie, opowiada różne rzeczy, no, nieprawdę, 

ale mogę dokończyć, proszę państwa, mogę dokończyć, proszę nie przeszkadzać. W 

październiku mieliśmy Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Krzyżanów, państwo 

wszyscy do domów dostaliście, wszyscy, każde domostwo dostaje. W tym Biuletynie 

Informacyjnym jest artykuł pt. „Nowa linia kolejowa przez gminę Krzyżanów” i przeczytam 

państwu. Mieliście państwo i pan Włodarczyk też, żeby sobie też przeczytał, żeby się 

dowiedział. I ja proponuję, za czym się coś powie, żeby pomyśleć. Wójt odczytał artykuł. 

Taka informacja do mieszkańców w październiku poszła, do wszystkich, do każdego z 

domostw, a sprawdzamy czy Biuletyn dociera, ponieważ przed wypłaceniem osobie, która 

roznosi Biuletyn, wydzwaniamy do pewnych miejscowości na naszym terenie gminy i 

sprawdzamy, czy otrzymał Biuletyn. Podejrzewam, że pan […] też otrzymał. Także, proszę 

nie pomawiać, nie podburzać ludzi, że Gmina ukrywa, że cokolwiek tutaj knuje, bo staramy 

się informacje na bieżąco przekazywać. 
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Osoba z publiczności […] – czy pan Wójt jest zaskoczony, że będzie przez pana podwórko 

przebiegać? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jestem zaskoczony, ale panie […], proszę się agresywnie nie 

zachowywać i nie krzyczeć. Panie Przewodniczący, no, nie wiem… 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie […], jeśli się będzie pan tak zachowywał, 

więcej panu głosu nie udzielę. Proszę nie zakłócać powagi sesji. 

 

Osoba z publiczności […] – ja powagę zakłócam? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – panie […], kultura osobista powinna być. Także, jeżeli chodzi o 

tą linię kolejową, my też jako Gmina jesteśmy przeciwni. Wysłaliśmy kilka pism, żeby tej 

linii nie było. Nie ukrywam, że rozmawiałem z  powstania w ogóle tej linii kolejowej i 

ewentualnie kiedy by do tego doszło. Projektant mi odpowiedział, że prawdopodobieństwo 

powstania tej linii kolejowej jest 1 na 100%, ponieważ jest to projekt alternatywny do 

projektu przebudowy linii kolejowej przez Łęczycę do Łodzi od Kutna. Mają obowiązek po 

prostu przy przebudowie danej linii zaplanować drugą alternatywę. I oni proponują, ale i 

koszty są większe, i przejście przez estakadę, i wiele, wiele innych czynników jest tak 

niekorzystnych, że jest znikome prawdopodobieństwo, jeżeli chodzi o powstanie tej linii 

kolejowej. Taką informację dostaliśmy. Pytałem czy były jakieś zebrania konsultacyjne. 

Powiedział mi pan projektant, że na tą chwilę to są przedprojektowe analizy dopiero i na tym 

etapie się nie robi żadnych zebrań konsultacyjnych z mieszkańcami, ponieważ to jest tak 

„palcem na wodzie pisane”, tak mi to określił. Dlatego też, ta informacja którą mieliśmy, 

została zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym dokładnie to, co mieliśmy podane. 

 

Pani B. Gałecka – a pisma do sołtysów też nie były, żebyśmy powiadomili mieszkańców? 

Były, mi się wydaje. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie pamiętam czy były, czy nie były. W każdym razie, jeżeli 

coś więcej będziemy wiedzieli na temat przebiegu linii kolejowej czy postępu prac, na pewno 

powiemy. Jeżeli chodzi o następny temat, przejeżdżające TIR-y. Ja też mieszkam przy tej 

drodze i też te TIR-y słyszę. Nie wiem, czy to co 15 min., w moich oczach to nie raz co 
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minutę idzie w prawo i w lewo. To nie są moje TIR-y. Składowisko tam, że tak powiem, 

istnieje. Plan zagospodarowania przestrzennego, który był zatwierdzony, jak ja jeszcze za 

bardzo pojęcia o samorządzie nie miałem. Poprzednicy się zgodzili z tego co wiem. Pan Jurek 

mi pokazywał,  mieszkańcy też wyrazili zgodę, są pisma, są podpisy mieszkańców Julianowa. 

Dlatego też, proszę do mnie nie mieć tutaj pretensji, że jest składowisko, bo składowisko nie 

powstało za mnie, tylko iks lat wcześniej. A jeżeli chodzi o składowisko, powiem tak, 

wniosek wpłynął, w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapisane i się obawiam, że 

ta rozbudowa dalej będzie trwała, i będzie musiała być wydana decyzja pozytywna, chociaż 

nie ukrywam, że będę chciał tak tą decyzję z panią mecenas tutaj tak skonstruować, żeby 

zobligować ich do większego pilnowania, żeby była mniejsza uciążliwość dla mieszkańców. 

Jeżeli chodzi o przetarg na śmieci, przetarg na śmieci rozpisuje pan Krzysztof, tutaj który jest. 

My nie mamy wpływu czy to składa jedna firma, czy trzy firmy, czy dwie firmy. Jedno wiem, 

że gminy które miały, mają ceny przetargu sprzed roku czy sprzed dwóch, mają ceny, tak, jak 

my wcześniej mieliśmy 6,50 zł. Gmina Oporów ma z poprzedniego przetargu 9 zł. Nie miała 

jeszcze przetargu z nowymi, że tak powiem, cenami, stawkami i jak będzie miała przetarg 

nowy, na pewno ta cena się u nich zmieni, a wiem, że mają do końca chyba czerwca, Możemy 

tutaj zdecydować z radnymi, że będziemy dopłacać do mieszkańców, tylko ciekaw jestem, jak 

długo. Jestem ciekaw, jak długo będziemy dopłacać do mieszkańców, bo można dopłacać do 

mieszkańców, chociaż nie powinno się. Jeżeli będziemy dopłacać, znów przyjedzie RIO i 

znów będzie zarzuty pisało, ktoś będzie to wywlekał, wolałbym tego uniknąć. Jeżeli chodzi o 

Szkołę Podstawową w Kaszewach Dwornych, pan […] chyba wie, że nie tylko Wójta dzieci 

chodzą. Ja mam dwójkę dzieci, więcej tam dzieci chodzi. Jeżeli chodzi o dzieci, nie mamy 

wpływu ani ja, ani radni ile tych dzieci tam jest i ile będzie. Od dawna rozmawialiśmy na ten 

temat, że szkoły u nas mogą być na terenie gminy i cztery, i pięć, tylko, co z tego, że będą 

szkoły, jak nie będzie w nich dzieci. O tym rozmawialiśmy i sami już na ten temat, 

mówiliśmy, że szkoły się same zlikwidują. Ani Wójt nie będzie zamykał, ani Rada nie będzie 

zamykała, tylko teraz sobie właśnie pan Włodarczyk zadał pytanie, co będzie ze szkołami, bo 

będzie mało dzieci. No, właśnie, co będzie? My sobie to pytanie zadawaliśmy już dużo 

wcześniej. 

 

Osoba z publiczności […] -  (wypowiedź słabo słyszalna) co będzie z tymi budynkami, tymi 

szkołami, to ja już wiem co będzie. 
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Wójt Gminy T. Jakubowski – zadawaliśmy sobie pytanie już dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o 

budynki, na tą chwilę to dzieci  chodzą. Przestaną chodzić, jak będzie miał jakiś mieszkaniec 

pomysł, pan […] (wypowiedź słabo słyszalna) proszę tutaj przyjść na sesję, podsunąć pomysł. 

Nie tylko Rada musi takie pomysły mieć i Wójt. Także, jeżeli chodzi o budynki, myślę, że to 

były wszystkie pytania. Dziękuję. 

 

Osoba z publiczności […] – czy jest prowadzone śledztwo w sprawie samozapłonów panie 

Wójcie? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – acha, jeżeli chodzi o śledztwo, no, może powiem, no, śledztwo 

to prowadzi Policja Powiatowa w Kutnie, jeżeli prowadzi. Gmina nie prowadzi śledztwa, 

ponieważ nie jest do tego uprawniona. Jest od takich rzeczy Straż Pożarna, jest Policja i raczej 

to już pytanie jest do (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Pan M. Miniszewski – chciałem się właśnie spytać, czy jako Gmina wystosowała jakieś 

pismo do Ochrony Środowiska, czy gdzieś wedle tych pożarów, bo coraz częściej się to pali, 

no, niestety. Mieszkam w obrębie kilometra od wysypiska i mam nawet zdjęcia, filmy, 

pokazane, jak te kłęby dymu idą. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – może od razu odpowiem na bieżąco, żebym nie zapomniał. 

Rzeczywiście, często się pali to składowisko, często. Mieszkam tam 800 m od tego 

składowiska. Też wdycham te toksyny i smród. Zapewniam, że ja (wypowiedź słabo 

słyszalna) składowiska. Jeżeli chodzi o to, czy było wystosowane pismo, wystosowaliśmy 

pismo i do Straży Pożarnej, i do Prezesa i do Zarządu Tonsmeier, i rozmawialiśmy z WIOŚ 

odnośnie składowiska odpadów i porządku. Także, nie jesteśmy bierni w tym temacie, a na 

pewno, jeżeli będzie decyzja następna wydawana, co nas, że tak powiem, w krótkim czasie 

czeka, postaramy się tak zobligować firmę, żeby nie miała takiego pola manewru jak teraz, bo 

tak naprawdę, to o porządek tego składowiska odpadów to powinna dbać, powinien dbać 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Skierniewicach, który, no, toleruje to i 

ewentualnie, jak rozmawiam z Inspektorem, inspektor mówi „byłem, mandat dostał 500 zł”. 

Dla nich to jest nic uważam takie 500 zł, bo jakby zamknęli takie składowisko na miesiąc czy 

na dwa, to byłaby kara. To tyle, dziękuję. 
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Pan M. Miniszewski – ja mam jeszcze taką sprawę do pana Wójta. Panie Wójcie, jest taka 

sprawa z tym, bo mieszkańcy Kaszew Tarnowskich zgłaszali na zebraniu Spółki Wodnej o 

zamknięcie przez pana Jasińskiego odpływu ze stawu, który podmywa budowy i nie schodzi 

im ta woda z pól. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tak, kilkakrotnie już z panem Jasińskim rozmawiałem, 

wysyłane też było pismo do pana Zygmunta Jasińskiego. Posłałem dzisiaj koparkę i wykopała 

rów od stawu do drugiego rowu. Nie wiem, pan Zygmunt może obrażony jest, ale ta woda, 

myślę, że po wykopaniu tego rowu opuści się o ten metr czy dwa. 

 

Pan Z. Jasiński – ucieszony jestem. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ucieszony pan Zygmunt jest, no, dobrze. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, szanowni państwo, mając w 

pamięci sytuację, uwagi, jakie mi radni czynili podczas wystąpienia pana Wosieckiego, 

chciałbym skorzystać z § 33 ust. 6 Statutu Gminy Krzyżanów, który brzmi następująco: 

„Przewodniczący Rady może uzależnić udzielenie głosu na sesji osobom spośród 

publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.” W związku z tym, ja zwracam się z 

prośbą do Wysokiej Rady o udzielenie, przegłosowanie następującego pytania: czy jest pani, 

pan „za” udzieleniem głosu panu Wosieckiemu? 

 

Osoba z publiczności Bogdan Wosiecki -  pan […] jest osobą z publiczności i pan mu udzielił 

głosu, nieuku jeden. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę o głosowanie. 

 

W trakcie głosowania: 

Osoba z publiczności  B. Wosiecki – jednemu udziela, drugiemu nie. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – panie Wosiecki, pan nie przeszkadza. Jak dostanie pan głos, to 

będzie pan mówił. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, 2 głosy były „za” udzieleniem, 4 

„wstrzymujące się” i 9 było „przeciw”. Panie Wosiecki, Rada 9 głosami „przeciw”, 2 „za” i 4 

„wstrzymującymi się” nie udziela panu głosu. Dziękuję bardzo. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 37 do nin. protokołu. 

 

Osoba z publiczności B. Wosiecki - (wypowiedź słabo słyszalna) to jest niezgodne z 

przepisami. 

 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 10.27 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął sesję słowami: „zamykam V sesję Rady Gminy Krzyżanów.”   

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                         Obradom przewodniczył:      

D. Idziak                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Wiesław Czekaj                  

 

[…] – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).  

Jawność wyłączyła: 

Insp. D. Idziak 

 

 


