
RG.0002.3.2019                                 

P R O T O K Ó Ł  NR VI/2019 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

W DNIU 7 CZERWCA 2019 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecny Mirosław Ziębiński),         

- 25 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-   zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - Sekretarz Gminy, Emilia 

Widawska – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, Dorota Meronk – Kierownik 

GOPS, Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Zygmunt Jasiński – Prezes SWRGK. 

  

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

nin. protokołu.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył VI 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. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2018 rok: 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2018 rok, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2018 rok,  
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b) przedstawienie Uchwały Nr V/82/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2018 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2018 roku, 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2018 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Nr V/105/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2018 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2018 

rok. 

5. 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) zmieniająca uchwałę Nr V/53/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przekształcenia 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, 

    d) zmieniająca uchwałę Nr V/54/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przekształcenia 

Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie, 

    e) ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów.  

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.  

7. Przyjęcie protokołu nr V/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2019 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie sesji. 
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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. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2018 rok: 

Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2018 rok stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z Raportem zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Oczywiście dostali Raport do wglądu, do przeczytania. Czy ze strony radnych jakieś 

głosy, uwagi? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

b) debata. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – przeszliśmy już do pkt 3b – debata. 

Nie ma głosów. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni sołtysi. Ja 

może pokrótce powiem po prostu, co to jest ten Raport, bo radni są zaznajomieni z tym 

tematem, a to jest w ogóle nowość w tym roku. Art. 28a znowelizowanej ustawy o samorządzie 

gminnym wprowadza tę instytucję. Raportu o Stanie Gminy. Jest to opracowanie, które stanowi 

podsumowanie w sumie pracy Wójta w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2018. Raport 

obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy. Ma 

on charakter publiczny. Przedstawiany jest przez Wójta Radzie Gminy do 31 maja każdego 

roku. Ja nie będę państwu omawiał tego Raportu, bo to jest materiał, który ma ok. 100 stron. 

Może wzorem lat poprzednich tylko pokrótce przypomnę najważniejsze inwestycje, jakie były 

wykonane na terenie gminy. W takim razie, mieliśmy wykonaną dokumentację na przebudowę 

drogi powiatowej w Krzyżanówku na kwotę 178.297 zł. Był to odcinek 430 mb. Następnie taką 

większą inwestycją to było, też jest drogowe, wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg 

gminnych. I tutaj drogę wykonaliśmy w Kaszewach Dwornych, Krzyżanówku, Rustowie, 

Władysławowie, jak również w Bronach, Kaszewach Dwornych, Kaszewach Kościelnych, w 

Łękach Górnych, we Władysławowie, w Wojciechowicach, Złotnikach. Były to odcinki w 

sumie o długości 8 km 457 m za kwotę 3.032 tys. zł. Oprócz tego były wymiany pokrycia 
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dachowego na budynku komunalnym w Łękach i Kterach za 130.877 zł, zakup pompy ciepła 

do budynku komunalnego w Pawłowicach za 18.253 zł. Wykonana była również dokumentacja 

na termomodernizację OSP Ktery i Wały za 7.316 zł. W tym roku inwestycja jest realizowana. 

Na ten moment już jest ta inwestycja realizowana. Z zadań inwestycyjnych był też zakup i 

montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego. Oprócz tych większych inwestycji, w 2018 roku 

uzyskaliśmy pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach 

dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie w wysokości po 5 tys. zł dla dwóch małych 

projektów lokalnych realizowanych przez sołectwo, sołtysa w Nowych Kterach - projekt pn.: 

„Sołecki plac zabaw z siłownią zewnętrzną – aktywne spędzanie czasu przez dzieci i 

dorosłych”, jak również sołectwo Stefanów  projektu „Budowa kapliczki przydrożnej – miejsce 

spotkań lokalnej społeczności”. Koszt realizacji projektu w Nowych Kterach był 16.800 zł: 5 

tys. zł dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego,  10.800 zł dofinansowanie z budżetu 

Gminy, 1.000 zł stanowiły środki sołectwa. Koszt projektu sołectwa Stefanów kształtował się: 

5 tys. zł dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego, 1.740 zł środki własne sołectwa. 

Natomiast łączny koszt projektu wynosił 6.740 zł. Oprócz tego, z takich grubszych środków, 

to wydawaliśmy na dofinansowanie do działalności Zespołu Bzura, jak również dotacja do 

Spółki Wodnej naszej krzyżanowskiej 5 tys. zł. I to były takie grubsze wydatki inwestycyjne. 

Należy nadmienić, że stan zadłużenia Gminy jest i był na dzień 31.12.2018 r. „0”, czyli nie ma 

żadnych kredytów, żadnych pożyczek. Może tak podsumowując, chciałbym podziękować 

pracownikom Urzędu Gminy za pracę, ponieważ bez dobrej pracy nie byłoby możliwości 

wykonania tylu tych inwestycji. Dziękuję Radzie za współpracę. Również też dziękuję 

sołtysom, wszystkim mieszkańcom. To tyle, dziękuję bardzo.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - po zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie 

Gminy Krzyżanów za 2018 rok, proszę o głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Krzyżanów. Kto jest „za” ? 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

„Za” udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów głosowało 14 radnych.   

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr VI/58/2019 w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów została podjęta bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, tj. 14 głosami „za”.   
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2018 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2018 rok.  

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj – radni ze sprawozdaniem zapoznali się. Czy 

są jeszcze jakieś głosy, uwagi? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

b) przedstawienie Uchwały Nr V/82/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Uchwała Nr V/82/2019 stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska odczytała Uchwałę Nr V/82/2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2018 rok. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy 

Krzyżanów z wykonania budżetu za 2018 rok.    

 

c) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał projekt uchwały, a następnie poddał pod 

głosowanie.    

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 
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Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok została podjęta 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  radni z informacją zapoznali się na posiedzeniach 

komisji. Czy są jeszcze pytania, uwagi? 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2018 rok. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj  odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Krzyżanów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Krzyżanów z wykonania budżetu gminy Krzyżanów za rok 2018. 

 

g) przedstawienie Uchwały Nr V/105/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Krzyżanów za 2018 rok. 

Uchwała Nr V/105/2019 stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski odczytał Uchwałę Nr V/105/2019 Składu   Orzekającego   

Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z dnia  24 maja 2019 roku w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Krzyżanów za 2018 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował 

pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2018 rok.   

 

h) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? 
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Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 

2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poprosił o głosowanie w sprawie  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2018. Kto jest „za”? 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

„Za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2018 głosowało 14 

radnych.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr VI/60/2019 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2018 rok  została podjęta bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady Gminy,  tj. 14 głosami „za”. Panie Wójcie, 

proszę przyjąć gratulacje. Wynik głosowania świadczy o poparciu jakie ma pan od Rady, i jak 

jest oceniana pana praca. Wynik głosowania dobitnie świadczy, że jest na piątkę, a nawet 

więcej. Jeszcze raz gratuluję.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

Ad. 5 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  17, 18, 

19, 20 i 21 do nin. protokołu. 

5a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok. 

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

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

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – dział 010 zmniejszamy  plan wydatków  majątkowych  o kwotę 

19.900,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana zasuw wodociągowych”. Dział 600 

zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł na zadania statutowe  związane 
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z  lokalnym transportem zbiorowym i zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 

zł z  tytułu dotacji na zadania bieżące przeznaczone  na  lokalny transport zbiorowy. Dział 754 

zmniejszamy plan wydatków majątkowych o kwotę 136.000,00 zł z zadania inwestycyjnego 

pn. „Wykonanie dokumentacji i głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i 

OSP Wały”. Dział 801 zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę  51.000,00 zł  na zadania 

statutowe  tj. na remonty związane z dostosowaniem pomieszczeń  budynku Gimnazjum w  

Krzyżanowie  dla  przenoszonej  w to miejsce Szkoły Podstawowej w Micinie. Te remonty 

będą nas kosztowały w sumie, jak ja pamiętam, 79 tys. zł z groszem. Zmniejszamy plan 

wydatków bieżących o kwotę 110.000,00 zł z zadań statutowych przeznaczonych na dowożenie 

uczniów do szkół. Dział 900 zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 19.900,00 zł na 

zadania statutowe związane z kosztami utrzymania  oczyszczalni ścieków w Łękach i Kterach. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

5b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022. 

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

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

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2019-2022 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 
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5c. zmieniająca uchwałę Nr V/53/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie. 

Przewodniczący Rady Gminy – radni z projektem uchwały zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. 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 14 radnych. 

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

Uchwała Nr VI/63/2019 zmieniająca uchwałę Nr V/53/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie została 

podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

5d. zmieniająca uchwałę Nr V/54/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie. 

Przewodniczący powiedział, że radni z projektem uchwały zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są ze strony radnych głosy, uwagi.   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr VI/64/2019 zmieniająca uchwałę Nr V/54/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie została podjęta 13 

głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 
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5e. ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów. 

Przewodniczący powiedział, że radni z projektem uchwały zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są głosy, uwagi ze strony radnych.   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ponieważ jest to ważny temat, jak państwo wiecie, mamy zamiar 

przejść, jeżeli chodzi o transport zbiorowy, transport dowozu uczniów na, w sumie, na własny 

transport. Sami będziemy ogłaszać przetarg, będziemy wyłaniać wykonawcę. Nie będzie tak 

jak dotychczas, że byliśmy związani z Miastem Kutno, które nam poprzez MZK świadczyło 

usługę. Do końca z tej usługi, powiem szczerze, nie byliśmy zadowoleni. Dlatego była taka 

decyzja, żeby podejmować takie uchwały i pójść, jeżeli chodzi o ten transport na swoje. Dlatego 

też, tą uchwałę musimy podjąć, która mówi o maksymalnych cenach za przejazdy, ale też nie 

tylko. Ja króciutko odczytam najważniejszą treść uzasadnienia, żeby państwo wiedzieli, 

panowie sołtysi, panie sołtyski, żeby wiedzieli o czym tutaj mówimy: „Rada Gminy może 

ustalić ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o 

charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Do dnia 31 sierpnia 

2019 r. Gmina Krzyżanów porozumieniem nr 1/10 z dnia 28 grudnia 2009r. powierzyła Miastu 

Kutno realizację zadań  polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb ludności Gminy w 

zakresie zapewnienia jej mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego i transportu dzieci do 

szkół. Od dnia 1 września 2019 r. organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Krzyżanów jest Gmina Krzyżanów, która ogłosiła w BIP w dniu 08.02.2019 r. o 

zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. Wobec powyższego koniecznością jest podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów. Projekt uchwały przewiduje 3 

rodzaje biletów: bilet jednorazowy, którego maksymalną cenę przyjęto 6,00 zł. Mówię tutaj o 

maksymalnej cenie. Nie wiem, czy będzie to 6, czy 5 zł. W każdym razie więcej jak 6 zł nie 

może być z Krzyżanowa do Kutna. Bilet miesięczny imienny w wysokości 204,00 zł oraz bilet 

miesięczny na okaziciela w wysokości 306,00zł. Proponowany projekt uchwały wprowadza  

uprawnienia lokalne w postaci ulgi dla osób, które ukończyły 70 rok życia w wysokości 50%. 

Projekt uchwały określa również zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

Prawo przewozowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1983, z 2018 r. poz. 2244) sposób ustalania opłat 
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dodatkowych i manipulacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym na liniach komunikacji 

gminnej organizowanej przez Gminę Krzyżanów. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, 

wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały. To tyle, dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr VI/65/2019 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę 

Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

 

Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Ocena stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z Oceną zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są jeszcze jakieś głosy, uwagi? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr V/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2019 

roku.  

Protokół nr V/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

Biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 33 do nin. protokołu. 

Protokół nr V/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 
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Składając sprawozdanie z działalności od dnia 30.03.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji, Wójt 

Gminy T. Jakubowski powiedział m.in.: 6 czerwca, czyli wczoraj miało miejsce wręczenie 

przez Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski dla 

naszego mieszkańca pana Zygmunta Jasińskiego. Zostałem na to odznaczenie, na to wręczenie 

zaproszony i też uczestniczyłem w tym spotkaniu uroczystym. Jest to jedno z odznaczeń 

najwyższej rangi państwowej, gdzie uczestniczył Wojewoda, uczestniczył minister w takim 

wręczeniu. Z całego serca panie Zygmuncie gratulujemy. 

 

8b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 30.03.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – witam jeszcze raz pana Starostę. Udzielam panu 

głosu, proszę bardzo. 

 

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik – chciałbym podziękować państwu za zaproszenie na tą 

sesję. Panu Wójtowi za wspaniałą współpracę z Samorządem Powiatowym. Myślę, że 

najbardziej efektywnym sposobem mojego wystąpienia byłyby pytania ze strony radnych i 

sołtysów odnośnie problemów, z którymi  poradzić może sobie Powiat, problemów 

mieszkańców Gminy Krzyżanów. Podejrzewam, że będą sprawy dróg powiatowych. 

Podejrzewam, że również Szpitala Samorządowego. Jeśli możemy… 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – może tak tytułem wstępu. Poprosiłem pana Starostę o to 

spotkanie, o to przybycie dzisiaj, ponieważ mamy ten stan dróg powiatowych, no, taki, jaki 

mamy, nie będziemy wałkować tego. Wobec tego, wcześniej tutaj, my mamy też swoich 

radnych powiatowych, mamy Przewodniczącego pana Marka Ciąpałę. Były, jak ja pamiętam, 

takie deklaracje, że będzie przebudowywana droga od strony Kutna tutaj do Żakowic. Na tą 

chwilę wiem, że jest wyremontowana, przebudowy nie ma. Różne pogłoski idą. Też pana 

Marka pytałem. Pan Marek raz tak mówił, raz tak mówił. Były też deklaracje, że tą drogę z 

Kter w stronę Góry Św. Małgorzaty też Powiat remontuje w tym roku. No, pan Marek też mówi 

„zapytam się Starosty”, „zapytam się Starosty”. Dlatego też, pozwoliłem sobie poprosić pana 

Starostę, który jest raczej życzliwą osobą i prawdomówną, żeby nam pokrótce powiedział, jaki 
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jest plan inwestycyjny obejmujący teren Gminy Krzyżanów. To tak w imieniu mieszkańców 

pytam, a jeżeli radni coś więcej mają, jakieś pytania, to za chwilę. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – może tak, jeśli chodzi o drogę na Żakowice, tzw. Lotniczą 

ulicę, jest to jedyna droga, która została ujęta w budżecie, który odziedziczyliśmy po 

poprzednikach. Zostawiono na nią niestety tylko 300 tys. zł, ale już w tym momencie z rezerw 

przekierowaliśmy pieniądze, żeby ją zrobić po prostu. Jesteśmy też w trakcie rozmów z 

przedstawicielami Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Kutnie, żeby też partycypowali 

przynajmniej na tej części do ogrodzenia PRD, gdzie nie oszukujmy się, w tej części, w tym 

etapie drogi głównym prowodyrem niszczenia tej drogi jest ruch ciężkich pojazdów z 

kruszywem  do wytwórni mas bitumicznych przy ulicy Lotniczej. Droga jest w budżecie i musi 

być zrobiona. To jest rzecz priorytetowa. Pomimo tego, jeśli chodzi o Ktery – Góra Św. 

Małgorzaty, ta droga nie była ujęta w budżecie. Temat przyszedł w tym roku. W tym roku, jeśli 

się uda, a myślę, że się uda, bo już pierwszy sezon ten styczniowy, lutowy utrzymania 

zimowego dróg dał nieco oszczędności, więc podejrzewam, że w tym roku uda nam się 

wygospodarować pieniądze, aby wysypać tą drogę kruszywem i wyrównać równiarką. Na tą 

chwilę, bo oczywiście jakieś większe inwestycje, przebudowy, budowy drogi, bo patrząc, nie 

patrząc, droga jest gruntowa w tym momencie, w tym roku nie damy sobie z tym rady. 

Podejrzewam, że w najbliższym czasie też na nawierzchnię bitumiczną nie ma co tam liczyć. 

Planujemy zwieść tam destrukt, który zostaje po tegorocznych remontach cząstkowych dróg. 

Na taki ruch który tam jest, to wystarczająca nawierzchnia by była, tak myślę. 

 

Sołtys sołectwa Żakowice Marian Jasiński – jestem mieszkańcem Żakowic i ta wspomniana 

przez pana Starostę droga ma być remontowana, tylko pytam na czym polega ten remont, bo 

remont po zimie też był remontem. Także, wie pan, chodzi czy o kompleksową naprawę wraz 

z usunięciem drzew, wraz z profilowaniem rowów, czy o takiej drodze rozmawiamy, czy po 

prostu, to taka doraźna pomoc. Dziękuję. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik -  jak pan wie, w tym momencie remonty cząstkowe już były 

przeprowadzone. To będzie kompleksowy remont, nie zagłębiając się w to, co było do tej chwili 

zrobione. Będzie położona nowa nakładka i wyrównanie poboczy. Już grubszym kruszywem 

też zamierzamy zrobić porządne pobocza z destruktu. Piasek, kruszywo kamienne, ja z 

doświadczenia wiem, że to nie zdaje egzaminu. Po roku naprawy gwarancyjne mają miejsce, a 

grubiej zrobione pobocze nawet przy różnych sytuacjach jazdy ciężkiego sprzętu, nie ma 
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degradacji tego pobocza, a wiadomo, że jeśli pobocza się obrywają, to od razu się krawędziówki 

robią tak zwane drogi. To jest przyczynek do niszczenia główny dróg powiatowych.  

 

Radny Włodzimierz Cholewa – ja  zamieszkuję tam teren miejscowości, pogranicze Obidówka 

i Zieleniewa. Właśnie tam, przy tej nieszczęsnej drodze, jeżeli chodzi na Górę Św. Małgorzaty. 

Jak pan to wie, są tam dwie drogi powiatowe, bo jedna droga powiatowa idzie do miejscowości 

Leszno, która, oczywiście ona też nie jest dokończona tak, jak powinna być dokończona, bo 

nie ma wcale poboczy i jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o pobocze – asfalt. Jeżeli tam 

jeszcze nie doszło do wypadku, to naprawdę każdy się już dziwi. Druga droga to jest od strony 

Kutna, od Nowej Wsi. Chciałbym uzyskać od pana informację, czy ta droga, bo każdy mówił, 

poprzednicy mówili tyle lat, że ta droga będzie na pewno naprawiona, i że już plany są 

sporządzone. Przez las to się już tą drogą nie da jeździć.  

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – to tak, jeśli chodzi o pobocza w Lesznie, w tym roku nie 

mamy w planach tego robienia, no, ale jest szansa. Wczoraj, przedwczoraj sfinalizowaliśmy 

przetarg na zakup sprzętu, bo wszystko było siłami zewnętrznymi robione i tam będzie głowica, 

która umożliwiać będzie nam wyrównywanie poboczy. Więc jest szansa, że własnymi siłami, 

jak nie w tym sezonie, to w przyszłym sezonie tak doraźnie będziemy wyrównywali te pobocza, 

bo to jest kwestia ta o czym mówiłem wcześniej, że zaniżone pobocza przyczyniają się  do 

największego niszczenia dróg, obrywania krawędzi, potem już postępuje. Odnośnie drogi 

Nowa Wieś – Strzegocin, jest plan, projekt. Poprzedni Zarząd jeszcze opracował. W tym roku 

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Teoretycznie 

z pierwszych rozmów dostałem informację, że 50% dofinansowania są w stanie nam udzielić. 

Mówimy o odcinku na razie przez las, bo w planie jest cała droga aż do samego Strzegocina od 

trasy, bo tutaj nie ukrywam, trochę też poprzednicy, tego nie było w budżecie, poprzednicy 

mówili, że będą to robić, nie ujęli tego w budżecie. Też chciałbym tą drogę zrobić, bo tak, jak 

pan powiedział, ta droga odkąd pamiętam … 

 

Radny W. Cholewa – już prawie 50 lat ta droga istnieje (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – tak, tak, ja wiem. Odkąd pracowałem w Wydziale 

Drogownictwa zawsze z roku na rok mówiono, że ta droga będzie robiona. Drzewa wycinano 

pod podłogę tej drogi. Przecież tam topole rosły i też nie została zrobiona. Drzewo zostało 
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oddane, nawet nie sprzedane w tamten czas. Tutaj jest kwestia taka, że na 100% nie powiem 

panu. To jest duża kwestia oszczędności. Napisaliśmy ten projekt o dofinansowanie  i naprawdę 

będę się starał, żeby przynajmniej ten odcinek w lesie zrobić. Zima – tragedia, trochę śniegu 

więcej spadnie, nie da się wyminąć z innym pojazdem. Trochę z Zarządem też myślimy, żeby 

trochę, przynajmniej te projekty tegoroczne, nawet się trochę skredytować, bo jest taka passa, 

na te dofinansowania trochę wyższe z dróg samorządowych również i pomimo tego, że w 

budżecie nie mieliśmy w sumie tych pieniędzy tylko, no, nie wiem, na posypkę na drogi, bo 

300 tys. zł wiadomo, że nie kompleksowy remont dróg, to jest kpina, to, co było zostawione. 

Ale tutaj już te pieniądze mamy zabezpieczone. Jest szansa, że  będzie zrobiona. Jest projekt, 

radni podejrzewam, że też nie będą robili problemów, bo temat jest znany, z terenu, powiem 

może nieładnie, bo tak nie powinno wyglądać, ale wygląda w dużym stopniu,  z terenu 

wyborczego radni, tam jest kilku radnych, więc podejrzewam, że… 

 

Radny W. Cholewa – każdy liczył na to, że opcja się zmieniła, że teraz ta droga powstanie. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – ale jak pan wie, pracujemy na budżecie starym, ale 

dokładamy. Głupot był nie robił, nie wnioskował, gdybym nie wierzył, że w tym roku się to 

uda zrobić. Jeśli rzeczywiście dostaniemy z FOGR-u 50% dofinansowania, zastanawiamy się, 

żeby ten odcinek w tym roku nawet skredytować. 

 

Radny W. Cholewa – chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tą drogę co idzie do Bzury. Ta 

droga co idzie do Bzury, to jakbyście państwo robili tą drogę, to żeby ta droga była zrobiona 

tak, jak powinna  być w planach, że od mostu do tego mostku w Kterach. Nie tak, jak miejscowa 

ludność sobie wyjeździła, bo omijali po prostu wyboje i żeby nie było, że teraz jak jest ta 

droga… 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – jak będziemy tam robić, to, no, nie oszukujmy się, nikt nie 

wejdzie komuś w grunt. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja mam jeszcze taką prośbę i uwagę, prośbę generalnie, ponieważ 

my wiele rzeczy chcemy zrobić sami jako Gmina, przykładem jest, może pan się zapoznał z 

tym podaniem, prośbą czy nie, namalowanie pasów, zrobienie przejścia dla pieszych tutaj w 

Krzyżanowie z parkingu do Ośrodka Zdrowia. Wnioskowaliśmy już naprawdę dłuższy czas. 

No, nie chcę skarżyć, ale, a to nie ma odpowiedzi albo jest z góry napisane, wymyślony jakiś 
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artykuł, podstawa prawna, że nie można, bo ruch drogowy, bo przepisy nie zezwalają. 

Podejrzewam, że nikt nie był, nikt nie widział i napisało się, żeby tylko uniknąć problemu. 

Jeżeli chodzi o koszty naprawy i to myśmy wzięli sami na barki swoje te koszty. Nieraz, na 

przykład w Łękach chcieliśmy przenieść przystanek. No, w tamtej kadencji chyba ze dwa lata 

przenosiliśmy i pan Kapruziak twierdził, że nie można. W tym roku też odpisał nam na pismo, 

też napisał, że nie można. Niestety, trzeba było jakoś innych argumentów użyć. Okazało się, że 

można. Chcieliśmy zrobić przepust pod drogą. Też pierwsze pisma jakie były, argumenty to, 

że przepisy nie pozwalają, nie można. Aż w końcu jak pan Starosta był świadkiem, w obecności 

i pana, pan Dyrektor uznał, że można. Nie wiem, czy to jest jakaś złośliwość, czy to jest brak 

chęci do pracy, ale już od dłuższego czasu zauważyłem, że jest tak pozbyć się tematu. Nawet 

nie pieniądze Powiatu, nawet jeżeli Gmina chce zrobić, to okazuje się, że nie można. I z tego, 

co rozmawiam z wójtami ościennych gmin, też to zauważyli, że nie ma pieniędzy, ale nie można 

nawet jakby były pieniądze. Także, no, trochę tam by trzeba było przejrzeć to towarzystwo, bo 

sobie nie wyobrażam, jakby pracowali w gminie Krzyżanów, ja bym nie miał tutaj 14 „za”, 

tylko byłoby „przeciwnie”. To taka moja sugestia, prośba, bo naprawdę jak czyta się to pismo, 

to jest „nie można, „nie można”, no, nic nie można. Nie można i dzwonię, proszę, mówię, no, 

panie Tomku, my własne środki poświęcimy. Jest pismo, jest podstawa prawna, że nie można. 

Okazuje się, był pan świadkiem, okazuje się, że można. To można, tamto można, tylko trzeba 

jechać na miejsce, spojrzeć, no, pomyśleć troszkę i wiele rzeczy można byłoby zrobić bez 

denerwowania się, wasz budżet byłby odciążony, ludzie byliby zadowoleni. To przejście dla 

pieszych byłoby już dawno zrobione, a jest potrzebne, bo jest duży ruch, jest Ośrodek Zdrowia, 

jest gmina, jest parking, jest taki troszkę ośrodek i to miejsce (wypowiedź słabo słyszalna). 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – parking od tego roku jest własnością Gminy. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tak. Także, bardzo bym prosił, niech pan zareaguje troszkę  i 

przejrzy. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – odnośnie tego przejścia przy gminie. Tak? Z tego, co wczoraj 

rozmawiałem z panem Górecznym inspektorem, bo pana Dyrektora w tym momencie nie ma 

do 16 czerwca. Nie chcę teraz rzucać, do końca czerwca na pewno będzie zrobione, bo wtedy, 

kiedy przyszedł, odpisali negatywnie wtedy? A to jeszcze w tym roku było? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski -  (wypowiedź słabo słyszalna) nie było zgody, nie było, 

dzwoniliśmy. Ponawialiśmy w tym roku. 
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Starosta Kutnowski D. Kowalik – zleciłem, żeby projekt organizacji ruchu zrobili, ale to jakiś 

czas temu było. Dlatego wczoraj pytałem o to, bo długo rzeczywiście się za to zabierali. Projekt 

organizacji ruchu mieli zrobić i wymalować. To nie są koszty, tak jak pan mówi, a tutaj… Może 

nie, natężenia nigdy tutaj nie badałem, z doświadczenia nie powiem, ale tak patrząc po 

infrastrukturze, to tam przystanek po drugiej stronie chyba jest. To umówmy się tak, nie 

spodziewałem się pytania, wczoraj rozmawiałem o tym, do 16 prawdopodobnie, ale to jeszcze 

dam panu znać. Odnośnie Łęk Kościelnych, to się sprawa wyjaśniła. Rustów to jest ten przepust 

o którym rozmawialiśmy? No, to będzie do ogarnięcia. 

 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – czyli przystanek będzie przeniesiony? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tak, Gmina przeniesie. Ważne, że jest zgoda.     

 

Pani B. Gałecka – panie Starosto, ja jestem właśnie sołtysem z Łęk Kościelnych i od dłuższego 

czasu mieszkańcy bardzo proszą o naprawę drogi od wiaduktu od strony Młogoszyna o 

naprawę, właściwie nową drogę, bo tam jest droga jak „żółty ser szwajcarski”. W tej chwili 

również są już dziury. Dopiero było niedawno tam robione. Poza tym, od dłuższego czasu 

dzięki Gminie ślemy pisma odnośnie przepustu, który łączy drogę tą w stronę Łęk Kościelnych 

z drogą gminną. Też nie możemy się doprosić o naprawę, chociaż głupiego przepustu. W 

poprzedniej kadencji był tutaj pan Trawczyński. Obiecywał, że wszystko będzie ładnie, że 

wszystko będzie zrobione. Po sesji, powiem brutalnie, poprzemawiał się tutaj, poobrażał i po 

sesji się okazało, że nic nie będzie robione, ani przepust, ani droga, chociaż droga miała być 

ponoć zrobiona, asfalt miał być robiony, a na przyszłość, bo w tej chwili, to bardzo byśmy 

chcieli ten właśnie od strony wiaduktu, żeby to do Łęk, bo w Łękach już mamy piękny asfalt, 

Gmina nam zrobiła, więc chcielibyśmy ten asfalt, bo to jest i cmentarz, tam są cyrki, zwłaszcza 

jak Wszystkich Świętych jest, a tam są te dziury, tam się przemieszcza transport dużymi 

samochodami. Nie daj Boże, autostrada, coś się dzieje, wszystko leci przez Łęki. A na 

przyszłość, to prosimy bardzo o dalszy ciąg tej drogi przez łąki. Tam ta droga, to już jest, 

niedługo to będzie, jak w górach będziemy jeździć po tej drodze w stronę Bedlna. Dziękuję 

ślicznie. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik -  w tym roku na pewno nie ma szans na nową nawierzchnię, 

nie będę kłamał, bajek opowiadał. Muszę się dowiedzieć, czy w ogóle mamy projekt na tą 
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drogę, bo od tego trzeba byłoby zacząć, nie ma też pewnie podejrzewam. Ja powiem pani tak, 

osiem lat pracowałem w Wydziale Drogownictwa i nie było ruchów w tej drodze żadnych, bo 

tak to bym wiedział o tym. 

 

Pani B. Gałecka – ale tu było zgłaszane na sesjach. Sama zgłaszałam, pan Wójt również, 

pracownicy pisali pisma, radna tak samo uczestniczyła w tym. Na tą chwilę, gdzie te nasze 

prośby są? Do kogoś one docierają. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – ja powiem tak, przynajmniej jakby był zrobiony projekt, to 

bym mógł powiedzieć, że w przyszłym roku możemy się starać o finansowanie. Jeśli nie ma 

projektu, to musimy zrobić projekt. W tym roku, nie będę oszukiwał, nie znajdziemy pieniędzy. 

I tak dołożyliśmy do tego, co nam w budżecie (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Pani B. Gałecka – a może u nas by się znalazło? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – pani Bożenko, ma pani zbyt dużo marzeń.   

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – my i tak jako Powiat dostajemy takie wsparcie ze strony 

Gminy Krzyżanów, że nie śmiemy o nic więcej pytać.  

 

Sołtys sołectwa Malewo Marek Woźniak – panie Wójcie, jak Powiat nie ma pieniążków, zabrać 

im te drogi i te dotacje na drogi co dostają. My sobie damy radę. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik - nie starczy tych dotacji. Pan mi uwierzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radny Tomasz Żydowo, proszę bardzo z pytaniem. 

 

Radny Tomasz Żydowo – panie Starosto, ja odnośnie drzew przydrożnych, co przy drogach 

rosną. 

 

Pani B. Gałecka – a ten przepust będzie zrobiony? 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – w Łękach Kościelnych? 
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Pani B. Gałecka – tak, tak. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – (wypowiedź słabo słyszalna).  

 

Pani B. Gałecka – to dobrze, że teraz susza jest. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Radny T. Żydowo – ja mam pytanie odnośnie drzew przydrożnych, które rosną przy drodze 

tutaj Krzyżanów – Szewce. Są to stare topole. W ubiegłej kadencji zgłaszaliśmy, bo 

rzeczywiście, aura jest teraz taka jaka jest, że wieją wiatry i co praktycznie większy wiatr, już 

gałęzie leżą, całe czubki na jezdni. Trzeba to usuwać. Jest to niebezpieczeństwo dla ludzi i 

przede wszystkim straż ma zobowiązania. Pan Wicestarosta nam obiecał, że to będzie 

kompleksowe jakieś wycinanie tych drzew. Cztery lata minęły i drzewa stoją. Już praktycznie 

odnogi, bo już czubków tam nie ma, pourywane, pozawieszane są gałęzie na czubkach. 

Niebezpieczeństwo tutaj i dla przejeżdżających pojazdów. Czy macie już jakiś plan na 

usunięcie tych drzew? Czy to mieszkańcy mogą pisać, żeby usunęli sobie drzewa, a w zamian 

posadzić nowe? Czy jest jakiś już plan? 

 

Salę konferencyjną opuścił radny Paweł Stangreciak. Od tej pory w sesji bierze udział 13 radnych. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – planu nie było i … 

 

Radny T. Żydowo – pan Wicestarosta nam tu obiecał w ubiegłej kadencji, że jest na teraz 

robione kompleksowo w stronę Łaniąt, a później u nas będzie kompleksowo wycięte. Przetarg 

ogłoszony miał być. To nam pan Wicestarosta obiecał na sesji kiedyś. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – bajki, nie bajki, bo rzeczywiście, Powiat prowadzi temat 

restrukturyzacji zadrzewienia, ale w tamtej kadencji nie było mowy nawet o Gminie 

Krzyżanów kompletnie. W tym roku robimy Strzelce, w tamtym roku było Bedlno, trzy lata 

temu były Łanięta, wcześniej jeszcze Ostrowy.  

 

Radny T. Żydowo – właśnie po Łaniętach miał być Krzyżanów, miejscowości Krzyżanówek, 

Władysławów. 
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Starosta Kutnowski D. Kowalik – nie. Państwo mnie zrozumieją. Jako pracownik mówię. Nie 

było mowy o tym . Ja to prowadziłem bezpośrednio. Ewidencji w Krzyżanowie nawet nie 

prowadziliśmy. Więc na pewno będzie zrobione, bo w całym powiecie do tego dążymy. Ja nie 

chcę nikogo oceniać też, bo nie byłem przy tych rozmowach. Też będzie zrobione, tylko w tym 

roku Strzelce zgodnie z planem i chyba nam został tylko Żychlin i Krzyżanów w sumie. Nawet 

może w jednym roku by się udało i tu i tu. Tych drzew dużo nie zostało. Najwięcej było w 

Łaniętach, Ostrowach w Strzelcach też w sumie dużo nie zostało. Więc będą wycinane, a w 

tym momencie, jeśli jeszcze nie ma ogłoszonej restrukturyzacji na gminę Krzyżanów, to 

mieszkańcy raz w roku mogą wyciąć do 3 szt. drzew na wniosek. Więc, jeśli tam są właściciele 

gruntów, niech piszą wnioski o  wycinkę do 3 szt. 

 

Radny T. Żydowo – z tego co mi wiadomo, to pisali wnioski i zawsze były odmowne. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik - zależy jak pisali, dokładnie, bo jeśli ktoś pisze na przykład, 

że gdzieś w szczerym polu drzewo mu stwarza zagrożenie dla budynków, to się tego nie da 

napisać potem.  

 

Radny T. Żydowo – konkretnie pisali, że korzenie uszkadzają przewody melioracyjne i to było 

odmowne i podnoszony był asfalt przez korzenie w miejscowości Władysławów, Szewce. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik powiedział m.in. – to ja proponuję tak, w tym momencie 

drzewa mają już (wypowiedź słabo słyszalna), w tym momencie drzewa są połamane, niech 

mieszkańcy piszą, że są połamane, bo jeśli chodzi o meliorację, to musi być potwierdzenie ze 

Spółki, że melioracja jest zniszczona. Nikt się pod głupotą później nie podpisze. (wypowiedź 

słabo słyszalna). To może w ten sposób, bo pamiętam, że te wnioski przychodziły bez żadnego 

potwierdzenia. (…) Tutaj nie widziałbym jakiejś takiej złośliwości tylko tego bardzo dużo 

przychodzi i to jest robione wręcz machinalnie te wnioski są rozpatrywane, bo z całego powiatu 

przychodzą i podejrzewam, że to był główny aspekt. Ogólnie zgodnie z ustawą o dysponowania 

drewnem w powiecie, każdy mieszkaniec ma prawo do trzech drzew przy swoim gruncie 

wyciąć, chyba, że akurat już jest objęte to zadrzewienie restrukturyzacją, a jeszcze nie było 

planu, bo bym prowadził ewidencję, a nie prowadziłem. 
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Radny Tadeusz Liwiński powiedział m.in. – panie Starosto, jest pan już po wszystkich 

spotkaniach z gminami w powiecie. Tak myślę, że Krzyżanów jest tutaj już pod koniec, ale czy 

jest druga tak hojna gmina, która tak pomaga Powiatowi w dziedzinie drogownictwa? - pewnie 

nie. Skoro my na budżet czteromilionowy inwestycyjny, 3 mln zł przeznaczamy na rozbudowę 

drogi powiatowej w Kterach, skoro jeszcze mamy problemy. Odkładamy wszystkie inwestycje 

swoje, jak gdyby na dalszy plan, pomagając tutaj, realizując zadania Powiatu. Mamy ogromne 

nadzieje, bo dobra zmiana zaistniała. Za tą dobrą zmianą w Powiecie stoją pierwsi z foteli 

rządowych. My tutaj też żeśmy na wniosek pani mecenas zmieniliśmy użyczenia na 

porozumienia, więc myślimy, że to porozumienie będzie dotyczyło dwóch stron. To tak na 

przyszłość. My w poprzedniej kadencji, no, nie było jakiejś tam przyjaźni. Akurat w moim 

okręgu jesteśmy, jedną drogę, którą mieliśmy zrobioną, zrobił ją Powiat, polegała na tym, że 

mieszkańcy kupili przepusty, pan Wójt dał koparkę, mieszkańcy wywieźli nadwyżkę tej ziemi, 

pracownicy pomogli gminni zrobić to i Powiat na jesieni zrobił tą drogę. Jesteśmy z tego 

zadowoleni, bo rzeczywiście jest to, sądzę, że ok. 50% mieszkańców (wypowiedź słabo 

słyszalna), droga Łęki - Pawłowice – Krzyżanów, zostały jak gdyby dwa karby przy zjazdach 

z wiaduktu, które miały być poprawione w porze wiosennej, bo takie były obiecanki. Tak samo 

miały być poprawione pobocza, bo była późna jesień, nikt do tego nie protestował. Wiemy, 

zmienił się już teraz Zarząd i akurat korzystam z tej okazji, że po prostu, to nie jest jakaś tam 

wielka inwestycja, ale po prostu, zwłaszcza, że ten wiadukt, przy wjeździe i zjeździe są  takie 

garby zostały. Mam problem jeszcze taki problem, wiadukty nad  tą drogą zawiaduje też 

Powiat, nad autostradą, acha Generalna Dyrekcja zleca posypywanie. Nie możemy się też 

doprosić o oświetlenie, które zostało wtedy zrujnowane. To już jest z parę lat temu zrujnowane. 

My wszędzie mamy na terenie  gminy. Ile tam godzin świeci to świeci, ale świeci przynajmniej. 

Tam na odległości 1 km nie ma żadnego oświetlenia, mimo że są lampy. Nie wiem, czy tam 

były założone przewody czy nie było, nie będziemy dyskutować na ten temat, czy ktoś ukradł, 

nieważne. To byłoby tyle. Dziękuję i myślę, że ta współpraca naprawdę będzie się układała 

dobrze. Dziękuję. 

 

W trakcie wypowiedzi radnego T. Liwińskiego, na salę konferencyjną powrócił radny P. Stangreciak. Od tej pory 

w sesji bierze udział 14 radnych. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – chciałbym jeszcze raz podziękować Wójtowi, bo 

rzeczywiście Gmina Krzyżanów jest gminą, która najbardziej pomaga Powiatowi w aspektach 
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infrastruktury drogowej. Poprzedniego Zarządu zachowanie ja mogę nazwać, nie chcę się 

odnosić… 

 

Radny T. Liwiński – nie jestem tego pewien. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik -  tak, tak jest. Ja mówię, pracując w tym Wydziale 

Drogownictwa, ja zawsze uważałem, to byłoby nie fair, nie chcę tu oceniać też, bo nie jesteśmy 

od tego, żeby tak malkontencić tak na poprzedników, tylko trzeba się wziąć za robotę, ale 

darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. 

 

Sołtys sołectwa Kaszewy-Kolonia Mieczysław Miniszewski – ja mam takie pytanko. Jestem 

sołtysem Kaszew-Kolonii i chciałbym się dowiedzieć, jak jeżdżące samochody na wysypisko 

mają możliwość przejazdu przez naszą wieś, bo to jest droga powiatowa też, bo zdarza się 

często właśnie, że jeżdżą.  

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – ja będę musiał zasięgnąć informacji z Wydziału 

Drogownictwa odnośnie tonażu, bo tam chyba nie znaku z ograniczeniem. Są? I  jeżdżą mimo 

wszystko, tak?  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – pomogę panu Staroście, samochody, jeżeli chodzi o Składowisko 

firmy Tonsmeier, oni mają jeden, jedyny dojazd do Składowiska  od drogi 92 przez Kaszewy 

Tarnowskie, przez Julianów do Składowiska. Nie powinni innymi drogami się poruszać ani od 

strony Władysławowa, ani  Krzyżanówka, ani od Kaszew-Kolonii, ani od powiedzmy Szewc. 

To jest jedyna droga, którą powinni dojechać do Składowiska i wrócić, a rzeczywiście jest 

różnie, jest różnie. Jadą którędy jest krócej i wygodniej, i szybciej, i lepiej. Policja nie będzie 

cały czas stawała na jednej i na drugiej. Na początku troszkę stawali i teraz wiemy dobrze, że 

mają z obsadą kadry swojej problemy. Nie dziwię się, no, nie będą stali i polowali. W każdym 

razie, nie powinni na pewno jeździć. Ta droga 92 były płyty drogowe, które są pokryte asfaltem, 

to jest droga, którą powinni się poruszać. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – ze strony radnych pytania do pana Starosty? 

 

Pan M. Miniszewski – chciałem tutaj zadać pytanie do pana Wójta.  
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – przepraszam, ja mówiłem, że pytanie do pana 

Starosty. 

 

Pan M. Miniszewski – do pana Starosty nie mam. 

 

Radny Ryszard Siuda – panie Starosto, w sprawie drogi Marcinów – Strzegocin przez Kuchary. 

Ona była remontowana niedawno. Może pięć lat minęło, nie wiem. Pobocza to były wysypane 

jakimś kruszywem wapiennym. Wszystko jak padał deszcz, to się rozpłynęło. Teraz są one 20 

cm od krawędzi. Przy wyprzedzaniu się, przy wymijaniu się dwóch samochodów ciężarowych, 

one odłamują ten asfalt. Czy nie dałoby rady coś z tym zrobić, bo jak tak dalej będzie, to droga 

zrobi się coraz węższa w niektórych miejscach (wypowiedź słabo słyszalna).  

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – w tym celu właśnie chcemy zakupić swój sprzęt, żeby 

doraźnie na małych odcinkach móc (wypowiedź słabo słyszalna) destruktem po remontach 

cząstkowych uzupełniać te pobocza. Ja przekażę to do Wydziału Drogownictwa. Tam też był 

problem z tego co pamiętam, że miejscami brakowało działki i miejscami w ogóle nie było tych 

poboczy robionych.   

 

Radny R. Siuda  - ona miała być ta droga przebudowywana …. 

 

Starosta Kutnowski D. Kowalik – dobrze, że i choć to zostało zrobione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy są jeszcze pytania do pana Starosty? Dziękuję 

bardzo za przybycie, za wysłuchanie mieszkańców. Teraz udzielam głosu panu Jasińskiemu, 

proszę bardzo. 

 

Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński – panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jestem wdzięczny, że mogę uczestniczyć 

na obecnej sesji. Dziękuję za zaproszenie. Panie Wójcie, chcę podziękować panu, że pan ma 

taki wielki kredyt zaufania wśród radnych, że radni do chwili obecnej nie podzielili się, że 

obdarzają pana kredytem zaufania za to, co pan czyni. Chcę powiedzieć, że budżet który dzisiaj 

był omawiany za miniony rok, ja miałem przyjemność w roku ubiegłym wraz z całą Radą go 

ustalać i tym samym, naprawdę jestem wdzięczny, że on został zrealizowany przez pana wraz 
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ze współpracownikami gminy i tym samym jest to dla pana wielka duma, że pan się cieszy 

takim kredytem zaufania. Życzę, żeby na przyszłość nie dała się podzielić, żebyście Wójta 

szanowali i obdarzali go kredytem tym kredytem zaufania. Nie mówię o tym, że należy  

Wójtowi również uwagę zwracać na, jak nie będzie to dla was, ale ten kredyt zaufania, powiem 

tak szczerze, że w żadnej innej gminie nie ma każdy wójt takiego kredytu zaufania panie Wójcie 

jak pan. Dlatego też, życzę panu, aby następne lata były również dla pana takie w formie 

uznania przez Radę i ten budżet, który został ustalony, uchwalony w roku bieżącym na rok 

2019 również, żeby go pan wykonał należycie dla dobra nas wszystkich mieszkańców gminy 

Krzyżanów. Szanowni państwo, chcę Radzie, chcę panu Wójtowi podziękować za to 

wyróżnienie, za ten Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To jest zasługa za moją 

wieloletnią pracę społeczną w Radzie przez 20 lat, nie tylko jako radny, ale jako inny czynnik 

społeczny, który wykonywałem i piastuję nawet do chwili obecnej. Byłem wielce, wielce 

wczoraj zaszczycony, jak mi wręczano ten medal. Ale między innymi powiem tak, że 

przeprowadzono ze mną wywiad i zastanawiano się skąd mam tyle odznaczeń, tyle Krzyży 

Zasługi i z jednej strony to dla mnie duma, ale z drugiej strony to powiedziałem, że te Krzyże 

Zasługi, to właśnie nie jest to wielki zachwyt dla mnie. Dlaczego? Ponieważ zostałem 

odznaczany i w dalszym ciągu jestem odznaczany za moje dzieciństwo, za obóz w którym 

siedziałem w hitlerowskim obozie, a potem, kiedy wojna się skończyła, przyszła wolność, 

chciałem się edukować, chciałem zostać oficerem, to wydalono mnie ze szkoły jednej, średniej, 

ze szkoły oficerskiej za pochodzenie i później mnie wtrącono do obozu pracy jako żołnierza za 

pochodzenie. I te wszystkie medale wcześniejsze to otrzymuję w dalszym ciągu jako dzieciak 

okupacji, jako współdziałacz, pomocnik można powiedzieć ratowania ludności żydowskiej, 

która była osadzona w getcie w Kutnie. Za to, że byłem żołnierzem górnikiem, że robiłem dużo, 

wiele pracy społecznej. To wszystko jest na dzień dzisiejszy podsumowywane i wynagradzane 

mnie tymi odznaczeniami. A wam droga Rado, drodzy sołtysi, wszyscy tutaj zgromadzeni 

dziękuję, że obdarzacie mnie tym kredytem zaufania, bo pan Wójt wziął to pod uwagę dobrą 

moją opinię i wystąpił właśnie z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zostałem 

zauważony i odznaczony. Dziękuję wszystkim za tą drogę i wieloletnią współpracę, i życzę 

wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję panu Jasińskiemu. Pan sołtys z pytaniem 

do pana Wójta.    
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Pan M. Miniszewski – ja chciałem się spytać panie Wójcie, czy droga z Kaszew-Kolonii do 

Krzyżanówka to ona już jest skończona, bo tutaj pan w gazetce zaznaczył te drogi, że pan je 

wyremontował? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – czy koniec pytania? 

 

Pan M. Miniszewski – na razie tak. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – może powiem tak, jeżeli jest w gazetce, że jest zakończona, to 

tak. Była tam równiarka i z tego co wiem, był walec. Jest to droga, tak, jak mówiliśmy na 

poprzedniej sesji wzdłuż pól, przez pola, ludzie jeżdżą do pól swoich. Tak było zaplanowane i 

tak jest wykonane.  

 

Pan Z. Jasiński – dziękuję. 

 

Pan M. Miniszewski – proszę pana, chciałem panu pokazać, to jest wykonanie pana drogi, które 

zepchnięte (wypowiedź słabo słyszalna) na moje pobocza, na pole, nawalone w moje pole, w 

pszenicę. Mam tu zdjęcia. Tego dnia co walec chodził dzwoniłem do pana kilkakrotnie. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – do mnie? 

 

Pan M. Miniszewski – tak, nikt nie połączył mnie z panem. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ale to co, dzwonił pan w końcu czy nie? 

 

Pan M. Miniszewski – dzwoniłem. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nikt nie połączył? Dlaczego nie połączył? 

 

Pan M. Miniszewski – nie wiem. Nikt nie połączył. Powiedzieli, że  pana Wójta w tym 

momencie nie ma.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – być może. 
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Pan M. Miniszewski - prosiłem o konsultacje, bo wyszedłem na tą drogę, bo była równiarka 

dzień wcześniej i jak walec chodził powiedziałem, że według mnie, mojego zdania powinno to 

być zepchnięte na drogę, rozgniecione walcem i według mnie od nowa powinno być zrobione 

równiarką, a nie tak, że zostawione takie kotery (wypowiedź słabo słyszalna) i 1/3 drogi jest 

nieużyteczna, zostawione (wypowiedź słabo słyszalna) pobocza drogi. Mam tutaj zdjęcia.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja wiem, że pan dużo zdjęć robi. Mogę dokończyć? Mogę 

dokończyć? Byłem na tej drodze. Sprawdzałem pracę równiarki. Uważam, że jest zrobiona 

bardzo dobrze i tyle. Jeżeli jakieś są uwagi, to proszę na piśmie pisać do gminy. I myślę, że 

tutaj sesja niekoniecznie  musi być od takich uwag, że kotery są na poboczu drogi. Można  

interpelację na piśmie złożyć i gmina odpowie. To tyle, jeśli chodzi o tą drogę. 

 

Pan M. Miniszewski – panie Wójcie, ja chciałem powiedzieć, że na tą drogę i na tą drogę 

następną…    

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę pana, przepraszam, panie sołtysie, wchodzę 

w zdanie. Miały być pytania. Jeśli ma pan jakieś poważniejsze problemy czy uwagi, proszę się 

umówić na spotkanie z panem Wójtem i szczegółowo można temat omawiać tych koter w 

cudzysłowie itd. Wie pan, to jest sesja Rady Gminy i grzecznościowo udzielam głosu sołtysom, 

żeby zadać pytanie, a nie, żeby monologi prowadzić.  

 

Pan M. Miniszewski - cztery lata sołtys były zgłaszał pisemnie do gminy i nic gmina nie robiła 

z tą sprawą. Raptem po czterech latach dopiero ta równiarka była i też nie było wykonane 

(wypowiedź słabo słyszalna).  Dlaczego ja mam nie zgłaszać takiej sprawy? 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – oczywiście, może pan zgłaszać. Pan Wójt w 

godzinach urzędowania przyjmuje, a teraz może pan zadać tylko jakieś krótkie pytanie. 

 

Pan M. Miniszewski – mam pytanie następne. Dlaczego zdemontowano hydrant w 

miejscowości Kaszewy-Kolonia przy posesji […]? Miał być przeniesiony bliżej drogi. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeszcze raz. 
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Pan M. Miniszewski – dlaczego zdemontowano hydrant w miejscowości Kaszewy […]? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę takie pytanie na piśmie zadać i będziemy wiedzieć, jaka 

to jest posesja, kto jest mieszkańcem, dlaczego. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, bo 

hydrantów mamy może ok. 1.000 na terenie gminy. Podejrzewam, że chodzi o hydrant pana 

[…]. Tak? Chodzi o hydrant pana […], który był zagrodzony, że tak powiem, był niedostępny 

dla straży, dla mieszkańców pozostałych. Dlatego był zdemontowany. Jeżeli by ktoś był w 

porządku, powinien przy budowie ogrodzenia przyjechać, powiedzieć tak: panie Wójcie, co 

mam zrobić, czy mam wygrodzić, czy pan przeniesie. Dlatego też, zabraliśmy ten hydrant. Nie 

będzie tak, że ktoś sobie samowolnie będzie zagradzał hydrant. Nie wiemy, czy bierze wodę, 

czy nie bierze wody. A co by było, jakby się Miniszewski palił i by straż nie widziała tego 

hydrantu i co? I później taki pan Miniszewski by pisał gdzieś, dlaczego pan pozwolił na 

zagrodzenie hydrantu i straż nie mogła wziąć wody. Ale ja myślę, że takie pytania, to proszę 

na piśmie składać do gminy i odpowiemy. Tak, jak pan Przewodniczący powiedział, sesja nie 

jest od takich spraw. Sesja jest od tego, żeby Rada uchwalała uchwały, podejmowała ważne 

decyzje. To nie jest od takich spraw. Proszę się przyjrzeć, jak sołtysi się zachowują i brać wzór. 

Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. 

Dziękuję za przybycie. 

 

Ad. 10. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.44 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

         

Protokołowała:  

D. Idziak                                                              Obradom przewodniczył:    

                                                                                  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 
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