RG.0002.5.2015

P R O T O K Ó Ł NR VII/2015
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 20 LISTOPADA 2015 ROKU
Obecni:
- 15 radnych według załączonej listy obecności,
-

29 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),
zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Hanna Wegner – Skarbnik Gminy, Agnieszka

Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, p.o.Kier. GOPS Dorota Meronk, podinsp. Urszula Matczak.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do
nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.07 otworzył VII sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co
wobec ustawowego piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2015 rok,
b) przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
c) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20162020,
e) stawek opłaty targowej,
f) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w
2016 roku,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
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h) zmieniająca uchwałę nr II/12/06 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości,
i) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej,
j) zmieniająca uchwałę nr IX/70/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych,
k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018,
l)

przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg

powiatowych,
ł) przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
m) uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”,
n) wzorów informacji podatkowych i deklaracji na podatki.
4. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których skazani
będą wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie
użyteczną.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 2014.
7. Przyjęcie protokołu nr VI/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 września 2015 roku.
8. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. 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.
Na sekretarza obrad Przewodniczący zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Józefa Pawłowskiego. Innych kandydatur radni nie zgłosili.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Józefa Pawłowskiego.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.

3
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
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, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do nin. protokołu.
3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – dochody: zwiększamy plan
dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu. Zwiększamy plan dochodów o kwotę 7.600 zł z tytułu dochodów
jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej - fundusz alimentacyjny oraz o kwotę 2,52 zł z tytułu odsetek od nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki: zmniejszamy plan wydatków majątkowych o
kwotę 850.000 zł, w tym: - zadanie pn. „.Budowa parkingów i chodnika w Łękach
Kościelnych” o kwotę 600.000 zł, - zadanie pn. „Budowa chodnika w Młogoszynie”
kwotę

o

250.000 zł. Zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł na zakup

pługa do ciągnika NEW HOLLAND. Zmniejszamy plan wydatków majątkowych o kwotę
15.000 zł z zadania pn. „Zakup samochodu dla OSP Kuchary”. Zwiększamy plan wydatków
bieżących o kwotę 8.000 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Krzyżanów
uczęszczających do

przedszkoli znajdujących się na terenach innych gmin. Zwiększamy

plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na zadania statutowe z zakresu przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 2,52 zł na zwrot do Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za
zainkasowanie należności za odpady.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/92/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2015 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
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3b. przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – w związku z rezygnacją
Gminy Grabów z członkostwa w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i uchwałą nr
VIII/21/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z dnia 28 września 2015
roku, wszystkie gminy należące do Związku muszą podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia
zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego poprzez wykreślenie z listy
członków Gminy Grabów.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/93/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
3c. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Dorota Meronk - zadaniem programu
wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie systemów
wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób aby była w stanie samodzielnie
zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu podtrzymanie
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej pełnieniu ról społecznych poprzez
wzmocnienie zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, poprawę jakości
życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców w pełnieniu
funkcji

opiekuńczo

–

wychowawczych.

Aby

skutecznie

zapobiegać

dysfunkcji rodziny koniecznością jest zaangażowanie wszystkich instytucji, które wspierają
rodzinę. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dla dzieci
i młodzieży, w taki sposób, aby zapobiegać powielaniu nieprawidłowych wzorców w
przyszłości. Pozostawienie rodzin bez fachowego dla nich wsparcia i pomocy specjalistycznej
może spowodować wzrost zjawiska ich degradacji i skutkować będzie różnorodnymi
konsekwencjami. Ważne jest aby pomoc specjalistyczna (psychologiczna, socjalna, prawna)
mogła być dla rodzin ubogich bezpłatna. W pierwszej kolejności rodzina powinna mieć
możliwość

samodzielnego

zmierzenia
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się ze swoimi problemami, co pozwala zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie
w środowisku oraz stymulować aktywność własną, wyzwalać potencjał i pozwalać na uczenie
się nowych umiejętności. Pomoc powinna przede wszystkim być nakierowana na wsparcie
dziecka w rodzinie i środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych,
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej został utworzony także ze względu na dobro
dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska
rodzinnego, atmosfery miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą
samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla
dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem
rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci w przekonaniu, że
skuteczna

pomoc

dla

rodzin

przezwyciężających

trudności

w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może
być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji, organizacji pracujących z
dziećmi i rodzicami.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/94/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016-2018 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
3d. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2016-2020.
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika GOPS D. Meronk - potrzeba podejmowania
działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Ustawa określa zadania w zakresie przemocy domowej oraz postępowania wobec
osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących. Na gminie ciąży obowiązek
tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie przez opracowanie i
realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar w
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rodzinie. Program określa kierunki działań, których celem będzie zmniejszenie skali zjawiska
przemocy oraz stworzenie jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób
zagrożonych lub uwikłanych w zjawisku przemocy domowej, angażuje wiele służb, instytucji,
organizacji do odpowiedzialności za ich realizację.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś pytania do projektu
uchwały- nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/95/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
3e. stawek opłaty targowej.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – wprowadzamy tą opłatę na terenie gminy
Krzyżanów. Stawka pozostaje 10 zł. Inkasentami są pracownice Urzędu Gminy: Urszula
Matczak i Iwona Kurzejewska.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu
uchwały- nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/96/2015 w sprawie stawek opłaty targowej została podjęta jednogłośnie, tj.
15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
3f. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego w 2016 roku.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – moja propozycja była taka, żeby to 40 zł
zostało, żeby nie obniżać, nie podwyższać, ale zostawić na tym samym poziomie.
Następnie przedstawił cenę żyta w ościennych gminach.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/97/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego w 2016 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami
„za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
3g. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/98/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
3h. zmieniająca uchwałę nr II/12/06 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/99/2015 zmieniająca uchwałę nr II/12/06 Rady Gminy Krzyżanów w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami
„za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
3i. ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Radny Andrzej Włodarczyk – droga Rado, panie Wójcie, drodzy sołtysi. W tym momencie
będziemy ustalać wysokość opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka chciałbym powiedzieć, że
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w moim mniemaniu jest to płacenie haraczu do gminy za to, że rolnik pierwszy raz i ostatni
sprzedaje ziemię pod inwestycję. W tym momencie Rada większością chce przegłosować
opłatę 10 i 15 procentową. Moim zdaniem ta opłata powinna być niższa. Nawet z panem
Zygmuntem rozmawialiśmy wcześniej i proponowaliśmy 5 i 10 procentową. I chciałbym,
żeby to było załączone i poddać pod głosowanie również wysokość 5 i 10 procentowe.
Wójt Gminy T. Jakubowski – może ja zacznę od tego, żeby wytłumaczyć. Rada wie, co, to
jest opłata adiacencka, a sołtysi nie wiedzą. I ta opłata adiacencka, to nie jest widzimisie tutaj
ani moje, ani pani Urszuli Matczak, ani pani Skarbnik, ani pani mecenas, tylko, to jest
uchwała, którą musimy podjąć. Tą opłatę też musimy w jakiś sposób, że tak powiem –
ściągać. (…) Tą opłatę adiacencką powinniśmy mieć już ustaloną sporo wcześniej.
Następnie Wójt Gminy T. Jakubowski szczegółowo wyjaśnił czym jest opłata adiacencka.
Mecenas Agnieszka Wójkowska-Pawlak wyjaśniła procedurę głosowania i jako pierwsza
będzie poddana pod głosowanie propozycja Wójta Gminy T. Jakubowskiego: 10% i 15%.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały zawierający stawki
opłaty adiacenckiej 10% i 15%.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
„Za” stawkami 10% i 15% głosowało 13 radnych, a 2 radnych było „przeciw”.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – głosowanie drugiej propozycji jest bezcelowe.
Uchwała nr VII/100/2015 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
została podjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – chciałbym podziękować radnym za rozsądne głosowanie.
3j. zmieniająca uchwałę nr IX/70/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
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Uchwała nr VII/101/2015 zmieniająca uchwałę nr IX/70/2011 w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
3k. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj, radni zapoznali się z projektem
uchwały na posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do projektu
uchwały. Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/102/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2015-2018 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.
3l. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/103/2015 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu.
3ł. przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
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Uchwała nr VII/104/2015 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i
warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych

oraz

ogrodzeń

została

podjęta

14

głosami

„za”

przy

1

głosie

„wstrzymującym”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu.
3m. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski i powiedział m.in., że taki program
musimy mieć, żeby móc się ubiegać o środki finansowe z zewnątrz.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/105/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Krzyżanów” została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu.
3n. wzorów informacji podatkowych i deklaracji na podatki.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski – zmieniły się wzory informacji
podatkowych i deklaracji na podatki i te zmiany musimy podjąć w formie uchwały.
Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie
wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała nr VII/106/2015 w sprawie wzorów informacji podatkowych i deklaracji na
podatki została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu.
Ad. 4. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których
skazani będą wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę
społecznie użyteczną.
Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
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Informacja stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu.
Do przedstawionej Informacji radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych
radnych.
Informację przedstawił W. Czekaj Przewodniczący Rady Gminy.
Informacja stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu.
Przewodniczący zapoznał również Radę z treścią pisma Wojewody Łódzkiego oraz pismami
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie, które stanowią załączniki nr 36, 37, 38 i 39 do nin.
protokołu.
Ad. 6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok
2014.
Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski - stanowi ona załącznik nr 40 do nin.
protokołu.
Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr VI/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 września
2015 roku.
Protokół nr VI/2015 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
Protokół nr VI/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 września 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącej Rady Gminy.
8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 41 do nin. protokołu.
8b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Czekaj:

12
- pełniłem cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy,
- brałem udział w posiedzeniach Komisji,
- kontaktowałem się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców
gminy,
- uczestniczyłem w uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Zygmunt Jasiński m.in. ustosunkował się do podjętej uchwały w sprawie stawek
opłaty adiacenckiej. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w Święcie Niepodległości.
Poinformował, że w dniu 5 grudnia br. jest organizowany wyjazd do Domu Kultury w
Żychlinie na występ Eleni – cena biletu 30 zł oraz zapraszał do wzięcia udziału w Wigilii
Samorządowej w dniu 18 grudnia br.
Radny A. Włodarczyk – z ust pan Wójta padło takie zdanie, że niektórzy mają swój interes w
tej uchwale. Tak, mamy swój interes. Tym interesem jest dobro mieszkańców i naszych
wyborców.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jak mamy robić cenę żyta 45 zł, 50 zł, żeby gdzieś nitkę
wodociągową zrobić, czy naprawić drogę, to lepiej jak zrobimy 5% więcej tej opłaty
adiacenckiej, żeby jednym słowem, rolnik nie dopłacał do infrastruktury. Zapraszam na tą
Wigilię Gminną. (…) Podjęta jest taka decyzja, że przy każdym stawie będzie likwidowany
hydrant.

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje.
Brak.
Ad. 11. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 11.00 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam VII sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
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Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

insp. D.Idziak

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

