RG.0002.2.2016

P R O T O K Ó Ł NR X/2016
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 6 KWIETNIA 2016 ROKU
Obecni:
- 12 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Mirosław Kubiak, Sławomir
Stawowski),
-

30 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),

- z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska – Sekretarz
Gminy, Hanna Wegner – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca
Prawny, Dorota Meronk – p.o. Kierownika GOPS,
- zaproszeni goście: pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Kutnie

-

Konrad

Kłopotowski

Kierownik

Biura

Powiatowego

oraz

Mariola

Augustynowicz Naczelnik.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki
nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył X sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 12 radnych, co
wobec czternastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego wieloletniego radnego i sołtysa Jerzego Antosika.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał treść Postanowienia Komisarza
Wyborczego w Skierniewicach z dnia 29 marca 2016 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady
Gminy Krzyżanów Jerzego Antosika wskutek śmierci.
Postanowienie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019,
c) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na zakup samochodu,
d) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie,
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
f) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków,
g) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Siemienice na lata 2016-2020”,
h) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Siemieniczki na lata 2016-2020”,
i) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Brony na lata 2016-2020”,
j) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ktery na lata 2016-2020”.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2015 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami
pozarządowymi za 2015 rok.
6. Przyjęcie protokołu nr IX/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku.
7. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

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 12 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do nin. protokołu.
3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś uwagi bądź pytania do
projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała nr X/124/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok
została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019.
Jak powiedział Przewodniczący, z projektem uchwały radni zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś uwagi bądź pytania do projektu
uchwały – nikt z radnych nie wniósł uwag ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała nr X/125/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2016-2019 została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
3c. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na zakup samochodu.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi bądź pytania do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.

Uchwała nr X/126/2016 w sprawie

przekazania środków finansowych na Wojewódzki

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu została podjęta
jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
3d. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie.
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Dorota Meronk.
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 12 radnych.
Uchwała nr X/127/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzyżanowie została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
3e. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Wójt Gminy T. Jakubowski – proponowane jest pozostawienie 2,00 zł brutto, tak, jak
dotychczas.
Przewodniczący 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 12 radnych.
Uchwała nr X/128/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Na salę konferencyjną przybyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: Kierownik Biura Konrad Kłopotowski i Naczelnik Mariola Augustynowicz.
3f. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj 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 12 radnych.
Uchwała nr X/129/2016w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
3g. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Siemienice na lata 2016-2020”.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – podejmujemy w tym celu, że będzie robiona
droga Młogoszyn-Ktery i taki plan jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki
zewnętrzne. Jeżeli wszystko z planem pójdzie, to planujemy przebudować ją w 2017 r. Jeżeli
nie dostaniemy dofinansowania, to swoim sumptem zrobimy po kawałku.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj 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 12 radnych.
Uchwała nr X/130/2016 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Siemienice
na lata 2016-2020” została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
3h. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Siemieniczki na lata 2016-2020”.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi bądź pytania do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała nr X/131/2016 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości
Siemieniczki na lata 2016-2020” została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.

3i. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Brony na lata 2016-2020”.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi bądź pytania do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała nr X/132/2016 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Brony na
lata 2016-2020” została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
3j. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ktery na lata 2016-2020”.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi bądź pytania do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała nr X/133/2016 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ktery na
lata 2016-2020” została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Ad. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z
organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr IX/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 lutego 2016
roku.
Protokół nr IX/2016 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
Protokół nr IX/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącej Rady Gminy.
7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Jeden z obecnych mieszkańców zwrócił się do Wójta Gminy z pytaniem: oczyszczalnia
ścieków w Kterach – czy jest grafik kiedy można wywieźć ścieki.
Wójt Gminy T. Jakubowski - ścieki od mieszkańców są najczęściej 6 miesięczne i bardzo
zanieczyszczone, i wszystkie bakterie nam zdychają, i oczyszczalnia nie działa. Jeżeli 3
miesięczne są, to tak.
Wójt Gminy podał imię i nazwisko pracownika, z którym można się kontaktować w takich
sprawach oraz nr telefonu.
Salę konferencyjną opuścił radny Michał Szczepański. Od tej pory w sesji bierze udział 11
radnych.
7b. 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,
- brał udział w zebraniu wiejskim sołectwa Siemienice i Siemieniczki.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Z. Jasiński zwrócił się do obecnych z prośbą o przekazywanie 1% podatku na konto
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów, którego to Stowarzyszenia jest
Prezesem oraz przedstawił kogo wsparło Stowarzyszenie dotacją i w jakiej wysokości.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj przekazał wyrazy szacunku i uznania dla radnego Z.
Jasińskiego za zaangażowanie w prowadzeniu i działalności Stowarzyszenia.

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poinformował Radę Gminy, że Wójt Gminy
Krzyżanów przyznał dotację w wysokości 39.000 zł Ludowemu

Klubowi Sportowemu

„Bzura” Młogoszyn na realizację zadań w zakresie sportu, tj. organizację szkolenia i
zawodów, udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy
Krzyżanów oraz przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników klubu.
Pismo Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 9 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 28 do nin.
protokołu.

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konrad
Kłopotowski przedstawił informację nt. płatności dla rolników, a następnie odpowiadał na
pytania obecnych.
Ad. 9. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.15 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam X sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Insp. D. Idziak

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

