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P R O T O K Ó Ł  NR VII/2019 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 19 LIPCA 2019 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 15 radnych według załączonej listy obecności,    

- 24 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

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

Sobolewska, Skarbnik Gminy Emilia Widawska, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy 

Krzyżanów Zygmunt Jasiński.   

  

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 9.00 otworzył VII sesję Rady 

Gminy, przywitał radnych, zaproszonych gości, sołtysów 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.  

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) zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu, 

    d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości 

Micin, obręb Micin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
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    e) zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów, 

    f) określenia sieci komunikacyjnej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

    g) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny Wojciechowice,  

    h) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny 

Wojciechowice. 

4. Przyjęcie protokołu nr VI/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 czerwca 2019 roku. 

5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. 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. 

 

Osoba z publiczności pan Bogdan Wosiecki – wniosek wpłynął ode mnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę o cierpliwość. Wysoka Rado, w dniu 17 lipca 

2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo pana Bogdana Wosieckiego. 

Odczytam jego treść. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 

Po odczytaniu treści pisma: 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, zanim przegłosujemy zmianę 

porządku obrad, prosiłbym może pana Wójta o ustosunkowanie się odnośnie pisma. 

 

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

wpłynęło pismo od pana B. Wosieckiego przedwczoraj. Tutaj jest poruszony temat skargi, którą 
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złożył pan Bogdan. My jako Urząd Gminy, ani ja jako Wójt, ani żaden pracownik nic na ten 

temat nie wiemy. Nie mamy żadnej wiedzy. Jak ja pamiętam, to z półtora roku temu już pan 

Bogdan coś o skardze, o postepowaniu sądowym mówił. Do dnia dzisiejszego, minęło półtora 

roku, nie mamy żadnej informacji ani z Sądu w tym temacie. Także, to tyle w tej sprawie. 

Myślę, że jeżeli by się coś toczyło, to byśmy jako pierwsi jako strona byśmy wiedzieli coś. 

Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę państwa, Wysoka Rado, wobec tego 

proponuję przegłosować zmianę porządku obrad. Ja może przeczytam treść formułki 

głosowania: kto z państwa radnych jest za zmianą porządku obrad poprzez dopisanie w 

porządku obrad pkt 7 w brzmieniu: „Informacja dotycząca przebiegu skargi złożonej przez pana 

Bogdana Wosieckiego do Sądu o przekroczeniu uprawnień i złożeniu nieprawdziwych 

informacji przez Wójta Gminy Krzyżanów”. Głosujemy ewentualnie pkt 7. Proszę o 

głosowanie, kto jest za dołączeniem pkt 7? 

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

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, „za” zmianą porządku obrad nie 

było żadnych głosów, „przeciw” zmianie porządku obrad 15 głosów. W  wyniku 

głosowania Rada Gminy nie dokonała zmiany porządku obrad. Dziękuję bardzo. 

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 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 propozycją uchwały zapoznali się na 

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

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – w dochodach w dziale 900 

zwiększamy plan dochodów bieżących  o kwotę 85 tys. zł z tytułu wpływu dochodów 

związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dział 921 

zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 31 tys. zł z tytułu dotacji celowej na 

dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości 

Marcinów projektu lokalnego pod nazwą: „Budowa kapliczki przydrożnej – miejsce spotkań 
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lokalnej społeczności sołectwa Marcinów”. Jest to kwota 8 tys.  zł. Drugi ppkt: dotacji celowej 

na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości 

Pawłowice  projektu lokalnego pod nazwą: „Świetlica w Pawłowicach  – tradycja i kultura, 

miejsce spotkań lokalnej społeczności” – kwota 10 tys. zł, dotacji celowej na dofinansowanie 

bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Zieleniew (sołectwo 

Nowe Ktery) projektu lokalnego pod nazwą:  „Budowa kapliczek  przydrożnych – miejsce 

spotkań lokalnej społeczności sołectwa Nowe Ktery” – kwota 10 tys. zł, środków pozyskanych 

od mieszkańców sołectw na w/w projekty – 3 tys. zł. To są te granty sołeckie z tego roku, które 

zostały już praktycznie uruchomione. Mamy podpisaną umowę. Dział 926 zwiększamy plan 

dochodów bieżących o kwotę 52 tys. zł z tytułu wpływu zwróconej dotacji za 2018 rok przez 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów z zakresu kultury fizycznej i turystyki, 

w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Są to pieniądze, które były przeznaczone 

na renowację stawów w Marcinowie i w Kterach. Są to pieniądze, które pozostały. Jeżeli chodzi 

o wydatki, w dziale 600 zwiększamy plan wydatków  majątkowych  o kwotę 545 tys. zł na 

zadanie inwestycyjne  pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 

2112E relacji Młogoszyn-Ktery- Etap I oraz odcinek Siemienice-Ktery- Etap II”. Mieliśmy 

przetarg. Wcześniej mieliśmy zabezpieczone w budżecie pieniądze w kwocie, jak ja pamiętam, 

ok. 2.900 tys. zł. Przetarg pokazał, że niestety, tych pieniędzy braknie i w przetargu wyszła 

bodajże kwota 3.348 tys. zł. Dlatego, żeby tą inwestycję wykonać, musimy środków dołożyć. 

Zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 40 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn.: 

„Wykonanie dokumentacji na przebudowę i remont drogi” od Kaszew Tarnowskich, od drogi 

92 do miejscowości Krzyżanówek. W dziale 754 zmniejszamy plan wydatków majątkowych o 

kwotę 370 tys. zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i głęboka 

termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały”. Przed przetargiem mieliśmy 

zabezpieczoną kwotę w budżecie 1.937 tys. zł. Natomiast, po przetargu okazało się, że są 

oszczędności i pozostawiamy kwotę 1.567 tys. zł. Dział 900 zwiększamy plan wydatków 

bieżących o kwotę 5 tys. zł z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat 

i kar środowiskowych. Te środki przekazujemy na rzecz WFOŚ. W dziale 921 zwiększamy 

plan wydatków bieżących o kwotę 37 tys. zł na zadania statutowe na realizację: projektu 

lokalnego pod nazwą: Budowa kapliczki w Marcinowie – 11 tys. zł, projektu lokalnego - 

Świetlica w Pawłowicach –  kwota 13 tys. zł i projekt lokalny pod nazwą: Budowa kapliczek 

przydrożnych w sołectwie Nowe Ktery. Wartość całkowita projektu 13 tys. zł. W dziale 926 

zmniejszamy  plan wydatków o kwotę  89 tys. zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu kultury 
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fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. To tyle, jeżeli 

chodzi o tą uchwałę. Dziękuję. 

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 VII/66/2019 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, 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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział, że ta uchwała jest kontynuacją poprzedniej.  

 

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 VII/67/2019 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. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu. 

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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tą uchwałę podejmowaliśmy wcześniej o tej pomocy finansowej, 

z tym że tam opiewała inna kwota 2.900 tys. zł Po przetargu tą kwotę musimy zmienić do kwoty 

przetargowej 3.495 tys. zł. To tyle, dziękuję. 
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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 VII/68/2019 zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu  została podjęta 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

3d. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości 

Micin, obręb Micin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jak państwo wszyscy wiecie, mamy przeniesienie szkoły z 

miejscowości Micin do Krzyżanowa. Budynek po Szkole Podstawowej w Micinie zostaje 

próżny. Niedawno budynek był remontowany w 2015 roku. Nie chcielibyśmy, żeby on marniał, 

niszczał, a jak będzie stał pusty, nieużytkowany, to pewnie do tego by doszło, że zostanie 

zdewastowany. Nie chciałbym też, żeby go od razu sprzedawać, no, bo najłatwiej może jest 

sprzedać i byłoby po problemie, tylko że nie wiadomo kto co tam może zrobić w tym budynku, 

jak go zagospodarować. Duży znak zapytania byłby. Dlatego też, tutaj postanowiliśmy 

wspólnie z radnymi, żeby ten budynek, podjąć taką uchwałę, i żeby go ogłosić z możliwością 

wydzierżawienia na osiem lat. Ta dzierżawa byłaby z możliwością (wypowiedź słabo słyszalna) 

przeznaczeniem oczywiście. I tutaj dopuszczamy cele związane z opieką zdrowotną, opieką 

społeczną, oświatą oraz działalnością szkoleniową. To tyle, dziękuję. 

 

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 VII/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

zabudowanej w miejscowości Micin, obręb Micin w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
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3e. zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów. 

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.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jak państwo wiecie jesteśmy od 1 września organizatorem 

transportu zbiorowego. Dotychczas organizatorem było Miasto Kutno. Korzystaliśmy z usług 

MZK. Z dniem 1 września my jesteśmy organizatorem. Jesteśmy po przetargu. Wyłoniony jest 

już Wykonawca. Troszkę zaistniały zmiany, jeżeli chodzi o linie autobusowe. Doszło kilka 

przystanków. Doszedł przystanek w miejscowości Kaszewy Dworne, Młogoszynie, Rybiu oraz 

Złotnikach. W związku z tym jest ta uchwała wprowadzająca te przystanki. To tyle, dziękuję. 

 

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 VII/70/2019 zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów została 

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

3f. określenia sieci komunikacyjnej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

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.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja mam pewną tutaj uwagę, tzn. tak, jest, chciałbym wnieść 

autopoprawkę do tej uchwały. Zmieni się kosmetycznie tylko tytuł tej uchwały. Dotychczas 

było: „w sprawie określenia sieci komunikacyjnej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”. Natomiast teraz tytuł będzie 
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brzmiał w ten sposób: „w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego”. 

 

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 VII/71/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami 

„za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

 

3g. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny 

Wojciechowice. 

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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – w obrębie Wojciechowice, w dwóch działkach ewidencyjnych 

zmieniamy częściowo zagospodarowanie z gruntów rolnych na grunty budowlane. To tyle, 

dziękuję. 

 

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 VII/72/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze 

ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny Wojciechowice została podjęta jednogłośnie, tj. 15 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

3h. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny 

Wojciechowice. 
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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.   

 

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 VII/73/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze 

ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny Wojciechowice została podjęta jednogłośnie, tj. 15 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr VI/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 czerwca 2019 

roku.  

Protokół nr VI/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 7 czerwca  2019 roku był 

wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

Protokół nr VI/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 czerwca 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

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

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Składając sprawozdanie z działalności od dnia 08.06.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji, Wójt 

Gminy T. Jakubowski powiedział m.in., że dożynki odbędą się 8 września, a gospodarzami 

dożynek będzie sołectwo Ktery, na które wszystkich serdecznie zaprasza. 

 

5b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 08.06.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. 
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Ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – kto spośród radnych chciałby zabrać głos? Nie 

widzę. Pan Wosiecki, uwagi jak zawsze te same mam do pana. 

 

Osoba z publiczności pan B. Wosiecki – (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę pana, to jest sesja Rady Gminy. Pan jako 

prawnik, były wójt, powinien wiedzieć, że pewne reguły obowiązują na sesji. 

 

Pan B. Wosiecki – pan powinien znać przede wszystkim. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – ja znam proszę pana. 

 

Pan B. Wosiecki – proszę pana, na ostatniej sesji na której byłem, pan mi nie chciał udzielić 

głosu. Pan zaprasza wszystkim mieszkańców gminy w internecie na sesję, a ja jestem osobą tak 

samo zaproszoną (wypowiedź słabo słyszalna), a pan mnie nie dopuścił do głosu. Dokonał pan 

przestępstwa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – momencik, czy ja mogę panu odpowiedzieć na pana 

zarzut? Zaraz panu udzielę głosu. Proszę pana, wcześniej po pana wystąpieniach na 

wcześniejszych sesjach, radni zwracali mi uwagę, już dosłownie cytuję: „że nie chcą słuchać 

pana dyrdymałów”. W związku z tym, uwzględniając prośbę i uwagi radnych poddałem pod 

głosowanie zgodnie z prawem możliwość udzielenia panu głosu. Radni nie wyrazili zgody i do 

kogo ma pan pretensje o to, że jest wszystko zgodnie z prawem? 

 

Pan B. Wosiecki – do pana, bo pan kieruje sesją (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – nie, nie proszę pana. To są pana jakieś… Proszę 

bardzo, krótkie … 
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Pan B. Wosiecki -  (wypowiedź słabo słyszalna) działalność zgodnie z art. 304 kpk 

stwierdziłem, że w Gminie nastąpiły przekroczenia ze strony Wójta w takich czy w innych 

sprawach ściganych z urzędu, zgłosiłem tą sprawę do Prokuratury (wypowiedź słabo słyszalna).  

Oczywiście powinno to być zgłoszone przez Komisję Rewizyjną i ewentualnie przez pana 

Włodzimierza Cholewę, który jest policjantem i nadal go obowiązuje – do śmierci jesteś 

policjantem, bo masz prawo donosić. Takie są przepisy policyjne. Ja znam te przepisy. Proszę 

państwa, powinno być zgłoszone, no i zgłoszone. W związku z powyższym, że, no, 

przeniesione zostało do rozpatrywania z Sądu i z Prokuratury w Kutnie i Sądu w Kutnie do 

Łęczycy, oczywiście był Wójt na rozprawie, bo wie o tym dokładnie (wypowiedź słabo 

słyszalna). 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie byłem na żadnej rozprawie. 

 

Pan B. Wosiecki - (wypowiedź słabo słyszalna) art. 231 (wypowiedź słabo słyszalna). 

Wójt Gminy T. Jakubowski – może od razu powiem, nie byłem na żadnej rozprawie. 

 

Pan B. Wosiecki – jak ja dokończę, będziesz mówił. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie „będziesz”, tylko nie jesteśmy na „ty”. Panie Wosiecki, nie 

byłem na żadnej rozprawie i proszę tutaj nie opowiadać głupot ludziom. 

 

Pan B. Wosiecki – dobra, dobra, artykuł był, prowadzony przez Sąd. I co dalej? W związku z 

tym, że proszę państwa, Prokurator zarówno w Kutnie, jak i w Łęczycy uchylili się od 

postawienia zarzutów, obowiązywał mnie zgodnie z art. 299 (wypowiedź słabo słyszalna).  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę pana, ja mam pytanie. Jeśli można, wejdę w 

zdanie, w każdej chwili mogę wejść w zdanie. Pan zna Statut? 

 

Pan B. Wosiecki – ale pan mi nie przerywa. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Prokuratorzy uchylili i o co panu jeszcze chodzi? 

Pan tutaj na siłę chce swoją narrację wprowadzać. Niech pan tutaj nas prawnie nie uświadamia. 

Proszę krótko i na temat, bo zaraz panu głos odbiorę.  

 

Pan B. Wosiecki – zaraz, nie tak za bardzo. Proszę pozwolić mi się wypowiedzieć. Więc 

zgodnie z art. 299, proszę państwa, każdy kto zgłosi jakąś sprawę do Prokuratury, Policji czy 

Sądu jest stroną. Mnie natomiast zarzucono, że nie jestem stroną. Proszę państwa, jeżeli ja nie 

jestem stroną, a istnieje przestępstwo, stroną staje się prokurator i próbują w takim układzie 

manipulować, żeby nie dopuścić do (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – przepraszam, kto próbuje manipulować? 

 

Pan B. Wosiecki – organy ścigania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – to proszę do organów ścigania mieć pretensje, a nie 

do Rady Gminy. 

 

Pan B. Wosiecki – zaraz, ale informuję o tym Radę Gminy, bo wy będziecie również za to 

odpowiadać karnie. Będziecie odpowiadać karnie, bo was to nie minie, nie myślcie sobie, że 

jeżeli…, jest teraz następna procedura działania, jeżeli jeden Prokurator odmawia prowadzenia 

śledztwa (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – to znaczy, że nie ma podstaw ku temu. 

 

Pan B. Wosiecki – są podstawy, bo drugi prokurator wyższej rangi ma prawo rozpocząć 

działania i to zrobił, bo to już jest wszystko przygotowane i skierowane. Nie liczcie się z tym, 

że zostanie uchylone. To są poważne kwoty. Zobaczcie nawet to, co wy zatwierdzacie. Środki 

(wypowiedź słabo słyszalna).   
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wosiecki, proszę do rzeczy. 

 

Pan B. Wosiecki – mówię do rzeczy. Środki przeznaczone na drogę podzielone na pół z 

Młogoszyna do Kter, ile kosztuje jedna połowa, a ile kosztuje druga połowa. W końcu 

(wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – dzięki panu panie Wosiecki, bo pan przeszkadzał w 

wybudowaniu dwa lata temu. Dzięki panu i pana kolegów. Proszę pana, działa pan na szkodę 

Gminy, tak samo działał pan, jak był pan wójtem. Też pan działał na szkodę Gminy. To tyle, 

dziękuję. 

 

Pan B. Wosiecki – nie działał pan zgodnie z prawem i panu kazano za ileś tam tysięcy 

pozawalać rowy, które pan kopał, (wypowiedź słabo słyszalna)  przecież pan to robił, to pan 

(wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – panie Wosiecki, szkoda, że nie ma pan pojęcia, naprawdę szkoda. 

 

Radny Tomasz Żydowo – zgłaszam wniosek o odebranie głosu temu panu, bo nie do rzeczy 

mówi. 

 

Pan B. Wosiecki – sprawa ta będzie toczona dalej, do skutku i to zostanie, proszę państwa, 

rozliczone. To poszły grube pieniądze, które (wypowiedź słabo słyszalna) przetargi, inne 

rzeczy. Pani Urszula Podrażka, która kontrolowała z Regionalnej Izby Obrachunkowej, to 

wszystko wam napisała, jest w internecie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wosiecki, radni zwracają się do mnie o 

odebranie panu głosu. W związku z powyższym, odbieram panu głos. 

 

Ad. 7. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.34 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 

 

 

 


