RG.0002.6.2015

P R O T O K Ó Ł NR VIII/2015
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 29 GRUDNIA 2015 ROKU
Obecni:
- 14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecna Justyna Politowicz),
-

31 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),

- z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska – Sekretarz
Gminy, Hanna Wegner – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca
Prawny.
Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do
nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.12 otworzył VIII sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, 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 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) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019,
b) uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały
budżetowej,
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- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad uchwałą budżetową,
c) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2015 rok,
d) przejęcia przez Gminę Krzyżanów do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej DD254PA
znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 92 w miejscowości Sokół,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2016 rok,
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
g) uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”,
h) wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
4. Przyjęcie protokołu nr VII/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 listopada 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o
dokonanie zmian w porządku obrad.
Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad.
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 brało udział 14 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 14 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 i 11 do nin. protokołu.
3a. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019.
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Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
O głos poprosił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – prognoza finansowa, to jest taki plan,
który prawdopodobnie będzie zmieniany nie raz, ale na pewno w tym planie się kierujemy
tym, ażeby na koniec kadencji Gmina nie posiadała zadłużenia, żeby nie było długów. Na
pewno w międzyczasie będę jakieś przejściowe zaciągania kredytów, pożyczek, ale jest to w
ten sposób zaciągane i wyliczane, żeby na koniec kadencji nie było kredytów, żeby Gmina
była bez zadłużenia.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała nr VIII/107/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2016-2019 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
3b. uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy.
Skarbnik Gminy Hanna Wegner przedstawiła wysokość dochodów i wydatków w 2016 roku.
Głos zabrał Wójt Gminy T. Jakubowski i przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
omawiając szczegółowo najważniejsze wydatki oraz inwestycje.
- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały
projekt budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok, przedstawiony przez Wójta Gminy.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały
budżetowej.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał Uchwałę Nr III/367/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 roku w
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sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok, która stanowi
załącznik nr 13 do nin. protokołu.
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Radny Zygmunt Jasiński powiedział m.in. – najważniejszą rzeczą dla Rady, Wójta Gminy,
Urzędu Gminy jest budżet. Co roku staramy się uchwalić budżet i go realizować. Ważną
sprawą jest realizacja budżetu. Żeby go dobrze zrealizować, ważne są starania o pozyskiwanie
środków z zewnątrz, bo bez nich by nie udało się zrealizować tak dużo inwestycji. Droga w
Kaszewach-Kolonia –kość niezgody wśród mieszkańców, bo trzeba ją trochę poszerzyć. Żeby
robić drogę, wszyscy muszą wyrazić zgodę, bo trzeba ją poszerzyć. Droga nie może być
zrealizowana, bo jeden z mieszkańców nie wyraża zgody. Chciałbym, aby pan sołtys sołectwa
Kaszewy-Kolonia wyjaśnił mieszkańcom, o co chodzi. Dzisiaj byśmy ją przyjęli do realizacji.
Wysoka Rado, ja będę głosował za przyjęciem budżetu, ale nie do końca jestem zadowolony.
Wójt Gminy T. Jakubowski – 650 m odcinek drogi. Na prośbę pana radnego Zygmunta
Jasińskiego droga była wpisana do projektu budżetu. Od lat wiedzieliśmy, że szerokość drogi
jest bardzo mała – od 2,6 m do 3,2 m. Budując ją dzisiaj, to szerokość co najmniej 3 m plus
pobocza 30 cm, a to oznacza, że wchodzimy w działki. Poprosiłem właścicieli na spotkanie.
Przygotowałem oświadczenia, które mówiły o tym, że wyrażają zgodę na wejście w działkę.
Na dziewięciu właścicieli ośmiu wyraziło zgodę, a jeden nie. Ma takie prawo nie podpisać, bo
jest właścicielem, ale to zadecydowało o tym, że my tej drogi nie możemy zrobić, bo nie
mogę zrobić tak, że w tym miejscu będzie szerokości 2-2,20 m pasa asfaltu, a ciągnik jest
szerokości 2,30 m. Ci mieszkańcy, którzy nie rozumieją tego, to mają pretensje do mnie, do
pana Zygmunta. Ci, co wiedzą o co chodzi, to rozumieją. Ja myślę, że ten mieszkaniec
przemyśli sobie i na przyszły rok tą drogę zrobimy.

Sołtys sołectwa Kaszewy-Kolonia Daniel Miniszewski powiedział m.in. – pan Wójt
przedstawia pod swoim kątem. On wyraził zgodę na położenie nakładki, tak, jak teraz jest
droga plus 30 cm pobocza z każdej strony. I owszem, ale po konsultacjach ze Starostwem, z
Wydziałem Geodezji, dokładnie wczoraj to miało miejsce i z geodetami, stwierdzili, że to jest
niezgodne z prawem i pan Wójt musi wystąpić i wyznaczyć nową działkę jakby na ten teren,
gdzie by chciał tą działkę pod drogę, żeby szerokość się zmieniła, bo nie można tak po prostu
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oddać dobrowolnie pola, gdzie później będzie niezgodność w Agencji, będzie niezgodność w
Księgach Wieczystych i później kto będzie ponosił koszty?
Wójt Gminy T. Jakubowski – nie chciałbym tu za bardzo dyskutować i w prawników się
bawić. Prawda jest taka, że pan M. M., bo to on jest właścicielem działki i czy on przeznaczy
10 cm na pobudowanie drogi, czy 2 cm, czy 20 cm, to jest jego decyzja. Tak samo jest jego
decyzją, czy z drugiej strony orze pas drogi gminnej, czy nie orze. My tej drogi ani działki nie
sprawdzamy wam, czy macie takiej powierzchni, czy takiej, czy Agencja się czepia, czy się
nie czepia. W każdym razie nie złożył wcześniej żadnego oświadczenia, które by zezwalało
na wejście w jego działkę, żadnego. Złożył tylko oświadczenie napisane przez niego w ten
sposób, które mówi, że zezwala, ale tylko w granicach działki drogi, czyli w granicach tych
2,60 m.
Radny Tadeusz Liwiński – Młogoszyn-Ktery, może ten odcinek Ktery-Bryski też zrobić.
Zrobić to już kompleksowo i połączyć tą naszą gminę.
Wójt Gminy T. Jakubowski – też tak uważałem i też występowaliśmy do Starostwa, żeby
przekazali nam w użyczenie tą drogę Ktery-Bryski, z tym, że Starostwo nie przekazało na w
użyczenie, a dlatego, uznało, że nie ma podstaw formalnych, żeby nam przekazać, bo nie
mają uregulowanego stanu prawnego i sami do końca nie są właścicielami, żeby móc to
użyczać. Nie mamy użyczenia, nie możemy się posługiwać formalnie jakiś tam prawem,
jeżeli chodzi o tą drogę. Mam uzgodnienie z panem Dyrektorem Kapruziakiem, że mają w
tym roku uregulować stan prawny tej drogi i w przyszłym roku wrócimy do tematu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – ja z tego planu budżetu, nie tylko ja, bo
większość radnych zgłaszała problem z wodą na terenie gminy. W budżecie zabezpieczonych
jest przeszło milion złotych na prace związane z budową stacji uzdatniania w Kterach, żeby te
problemy, jakie występowały w tym roku, żeby omijały naszą gminę. Tak, jak słyszałem, w
większości gmin te problemy wody występowały. Nowa stacja pozwoli nam w przyszłości na
uniknięcie tych kłopotów z wodą.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj powiedział m.in. – budżet na przyszły rok jest
ambitny, proinwestycyjny. Sołtysi też zostali zapoznani przez pana Wójta Gminy z jego
założeniami. Jest bardzo ambitny. Stacja, to jest przyszłość. Aura jest taka, jaka jest i w
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przyszłości może być niedobór wody. Budowa stacji uzdatniania, w tej chwili na etapie
projektowym, jest bardzo rozsądna i perspektywiczna. Jak budujemy drogi, to są one dla nas
wszystkich. Także, budżet jest bardzo ambitny, proinwestycyjny.
- głosowanie nad uchwałą budżetową.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała nr VIII/108/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
3c. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2015 rok.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
Głos zabrał Wójt Gminy T. Jakubowski i przedstawił projekt uchwały: zwiększamy plan
dochodów bieżących o kwotę 600 zł z tytułu otrzymanej darowizny na realizację zadań
własnych gminy. Zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 1.200 zł na
zlecenie za usunięcie awarii w stacji uzdatniania wody oraz o kwotę 8.800 zł
materiałów

i energii

umowę
na zakup

do stacji uzdatniania wody w Krzyżanowie. Zmniejszamy plan

wydatków bieżących: o kwotę 10.000 zł

z zadań statutowych

(zakup materiałów i

wyposażenia), o kwotę 27.867 zł z zadań statutowych (z tytułu wpłat

podatku od

nieruchomości od dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Gminy), o kwotę 13.141 zł z
zadań statutowych (za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego), o kwotę 24.806,15 zł
z zadań statutowych (zakup usług pozostałych). Zwiększamy plan wydatków bieżących o
kwotę 4.000 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Krzyżanów uczęszczających
do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
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Uchwała nr VIII/109/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2015 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
3d. przejęcia przez Gminę Krzyżanów do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej
DD254PA znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 92 w miejscowości
Sokół.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – to jest taka uchwała intencyjna. Przejęcie
drogi – nie wcześniej jak 2021 rok. Pomoże ona mieszkańcowi w rozbudowie Stacji Paliw.
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 14 radnych.
Uchwała nr VIII/110/2015 w sprawie przejęcia przez Gminę Krzyżanów do zasobu dróg
gminnych drogi dojazdowej DD254PA znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr
92 w miejscowości Sokół została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
3e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała nr VIII/111/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14
głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
3f. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
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Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała nr VIII/112/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
3g. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała nr VIII/113/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Krzyżanów” została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
3h. wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała nr VIII/114/2015 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr VII/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 listopada
2015 roku.
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Protokół nr VII/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 VII/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 listopada 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącej Rady Gminy.
5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
W swoim sprawozdaniu nawiązał do budowy drogi Kaszewy-Kolonia – chcąc zrobić tą
drogę, przygotowałem takie oświadczenie w porozumieniu z panią mecenas, żeby wchodząc
wiosną po przetargu na tą drogę, żeby ktoś nie powiedział, że panie Wójcie, wchodzi mi pan
w drogę bezprawnie. Było przygotowane takie oświadczenie o treści następujące, które mi
zezwalało na wejście w remont takiej drogi. (Następnie Wójt Gminy T. Jakubowski odczytał
treść oświadczenia.) Takie oświadczenie bezpieczne jest dla mnie, dla mieszkańca, uprawnia
nas do modernizacji takiej drogi. Było to przekonsultowane z panią mecenas. Powiedzmy na
ośmiu właścicieli, siedmiu takie oświadczenie podpisało. Natomiast, właśnie pan M. M.
trochę zmodernizował sobie to oświadczenie i napisał, dołożył pewne zdanie, które nas nie
uprawnia do wejścia i to oświadczenie wygląda w sposób następujący: (…) wyrażamy zgodę
na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej, działka nr (…) w zakresie istniejącego pasa
drogowego. Całość inwestycji będzie polegała na położeniu nakładki asfaltowej o szerokości
3 m i tu jest dołożone, która ma się mieścić pomiędzy punktami granicznymi, a punkty
graniczne są w odległości 260 cm wg map. Czyli, technika słów zabrania wejścia w tą działkę
pana M. M. oraz utwardzonych powierzchni poboczy nie przekraczającej 30 cm z obu stron. I
właśnie to zdanie nas w jakiś sposób hamuje, gdzie tej drogi nie możemy wykonać. I ja może
spytam panią mecenas, czy na podstawie tego oświadczenia możemy robić tą drogę?
Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak – to oświadczenie było przygotowane z takim
założeniem, że po prostu, każdy właściciel działki może, jak gdyby zezwolić na to, że ktoś
inny narusza tą jego własność i wyraża zgodę, że nie będzie, jak gdyby temu przeciwdziałał. I
jeżeli będzie wykonana droga, to ona się zgadza, żeby ta część drogi w jego działce była
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wykonana i pozostała. To oczywiście mieści się w ramach dysponowania swoją własnością.
Jest to swego rodzaju użyczenie. Oświadczenie było tak skonstruowane, aby wykonać tą
drogę pewnej szerokości, jak była zaplanowana. Dołożenie tego zastrzeżenia, że ma się
mieścić pomiędzy punktami granicznymi, no, teoretycznie zezwala na wejście, ale jest
ograniczenie, które powoduje, że w takim zakresie, w jakim było planowane, to wejście nie
jest możliwe. Po prostu, jest dodatkowe ograniczenie.
5b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Czekaj:
- pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy,
- brał udział w posiedzeniach Komisji,
- uczestniczył w gminnej wigilii,
- brał udział w uroczystości wigilijnej w Szkole Podstawowej w Kterach.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Andrzej Włodarczyk powiedział m.in. – ja w swoim imieniu chciałbym bronić
młodego sołtysa pana Miniszewskiego, ponieważ, tutaj droga akurat przy jego działce 2,60 m.
Podejrzewam, że nikt by nie chciał oddać 40 cm na pas drogi plus 30 cm na pobocze z
każdego pola na jakiejś długości tego pasa drogi. Proponuję, niech Gmina odkupi ten kawałek
od pana M. i tyle. Nikt by nie chciał zrezygnować z pensji, ze swojego pola, ani pan Wójt z
trzynastki. Nikt by nie chciał zrezygnować.
Radny Z. Jasiński powiedział m.in., że kończy się rok 2015. Zrealizowaliśmy wiele zamierzeń
i planów. Ze swej strony pragnę podziękować za całoroczną współpracę radnym, sołtysom,
pracownikom Urzędu Gminy, panu Wójtowi. (…) W dalszej wypowiedzi pan radny prosił o
przekazywanie 1% podatku na Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów.
Przedstawił również w skrócie działalność Stowarzyszenia w 2015 roku.

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje.
Sołtys sołectwa Kaszewy-Kolonia D. Miniszewski – jeżeli tutaj pan Wójt nie chce, tak, jak
Wydział Geodezji przy Starostwie Powiatowym, wyznaczyć nowej działki geodezyjnie, żeby
ten kawałeczek działki był przeznaczony pod budowę drogi, to niech po prostu, zostanie ta
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droga wybudowana tak, jak jest, na tej szerokości, co teraz. I samochody i ciągniki się
mieszczą, także, nie ma problemu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ja myślę, że albo nie znasz zagadnienia, albo nie rozumiesz
tego, co jest w oświadczeniu, bo teraz ta droga jest szerokości ok. 3,8 m wyjeżdżona.
Natomiast w mapach i wg geodezji jest na wysokości pana M. M. prawie na szerokości 2,60
m. I tutaj chodzi o to, żeby pan M. M. zezwolił prawnie w oświadczeniu, że zezwala na
wejście, w tej postaci, co jest wyjeżdżona. Myślę, że M. wie o co chodzi, ty nie bardzo wiesz
o co chodzi i sam sobie nie zaprzeczaj. (Wójt Gminy raz jeszcze odczytał treść oświadczenia).
Wywiązała się dyskusja pomiędzy Wójtem Gminy T. Jakubowskim, a sołtysem D.
Miniszewskim odnośnie zapisu w oświadczeniu.
Sołtys sołectwa Malewo Marek Woźniak powiedział m.in. – ja mam problem z mleczarnią.
Skoro mleczarnia nie może sprzedać tego bałaganu, bo tego inaczej nazwać nie można, to
niech puszczą maszyny… Czy z gazyfikacją naszej gminy coś się ruszy? Co z internetem, bo
u mnie bardzo wolno działa. W Mieczysławowie miał być założony dodatkowy odbiornik.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – jeżeli chodzi o gazyfikację, w ubiegłym roku
były robione spotkania w miejscowościach: Zawady, Żakowice, Krzyżanów, Psurze. Co się
okazuje? Okazuje się, że mieszkańcy nie są zainteresowani: za drogo, nie ma potrzeby. Jeżeli
chodzi o mleczarnię – mleczarnia nie jest własnością gminy. Jest własnością Zoriny.
Kilkakrotnie pisaliśmy do Zoriny o zabezpieczenie terenu, o wycinkę drzew. Nie możemy ich
zmusić do niczego. Jeżeli chodzi o internet, nie wiem, jak on tam u was działa, bo założenie
jakiegoś dodatkowego odbiornika – nie słyszałem, ale możemy się zorientować
Sołtys sołectwa Malewo M. Woźniak – posesja pana Kmieciaka.
Wójt Gminy T. Jakubowski odpowiedział, że będzie zgłoszone do nadzoru budowlanego, ale
jak postąpi Starostwo, to nie wiadomo.
Sołtys sołectwa Malewo M. Woźniak powiedział m.in. – z panem Kmieciakiem spróbuję sam
porozmawiać, żeby to rozebrać, ale z mleczarnią – nie wiem.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – ponownie zwrócimy się do Zoriny o zabezpieczenie terenu, o
zrobienie porządku itd.
Następnie Wójt Gminy T. Jakubowski ponownie nawiązał do tematu omawianej wcześniej
drogi, która nie znalazła się w wykazie planowanych inwestycji w roku 2016.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – wracając do tematu drogi, wierzę, że dzisiejsza
dyskusja w temacie tej drogi nas przybliży, a nie oddali. Argumenty, które padły, każdy sobie
przemyśli i dojdzie może do racjonalnych wniosków i może znajdzie się sposób na to, żeby
jednak tą drogę wybudować dla dobra mieszkańców w przyszłym roku.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji
Nowego Roku 2016.
Ad. 8. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.35 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam VIII sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Insp. D. Idziak

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj
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