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P R O T O K Ó Ł  NR XI/2019 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

 W DNIU 31 GRUDNIA 2019 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 12 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Michał Jujka, Wiesława Kotarska, Tomasz 

Żydowo),      

- 29 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

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

Sekretarz Gminy, Emilia Widawska – Skarbnik Gminy, Dorota Meronk -Kier. GOPS, Agnieszka Wójkowska 

– Pawlak – Radca Prawny, Zygmunt Jasiński – Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy 

Krzyżanów.   

  

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

nin. protokołu.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XI 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 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) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023, 

    d) uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2020 rok: 

        - odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy, 

        - przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 
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        - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały  

budżetowej, 

        - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

        - głosowanie nad uchwałą budżetową, 

    e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok, 

    f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

    g) petycji Pani Renaty Sutor dotyczącej zmiany przepisów prawa, 

    h) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, 

przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krzyżanów, 

    i) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krzyżanów, 

    j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty, 

    k) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

   l) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 

obszarze Gminy Krzyżanów, 

    ł) zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów, 

    m) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Przyjęcie protokołu nr IX/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 listopada 2019 roku 

oraz protokołu nr X/2019 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 10 grudnia 2019 

roku.  

5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z 

wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Osoba z publiczności Bogdan Wosiecki – a rozpatrzenie tych dwóch wniosków? 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, nie widzę, żeby ktoś zgłaszał. Panie 

Wosiecki, proszę o nieprzeszkadzanie, bo pan zakłóca porządek obrad sesji.  

 

Pan B. Wosiecki – nie zakłócam (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – to z kulturą nie ma nic pana zachowanie wspólnego.  

 

Pan B. Wosiecki – i Rada powinna rozpatrzeć to. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę pana, na początku powiedziałem, że pana 

wnioski, uwagi, uzyska pan w późniejszym czasie informację, na dzisiejszej sesji oczywiście i 

proszę o cierpliwość. Tu się nic nie pali. To nie  jest sesja pana Wosieckiego, tylko Rady Gminy 

Krzyżanów. Proszę o tym pamiętać. 

 

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 i 17 do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok. 

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

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

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – kilka słów powiem, bo to jest czytania, uzasadniania na 

cztery strony. Nie będę wszystkiego czytał. To są zmiany kosmetyczne, jak zawsze na koniec 

roku robimy przesunięcia, zdejmujemy środki z jednego paragrafu, na drugi dokładamy. 

Naprawdę jest z pięć stron. Także, może ja sobie już dzisiaj, nie będę tego czytał. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 
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Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 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.  

Przewodniczący Rady Gminy 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 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2019-2022 została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 

3c. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023. 

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 12 radnych. 

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

Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2020-2023 została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

3d. uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2020 rok: 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 3 podpunkt 

„d” – uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2020 rok. Mamy tu podpunkt: 
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- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy.  

Proszę bardzo. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja może całej uchwały budżetowej nie będę czytał, bo to by trwało 

ze dwie godziny. Takie najważniejsze pozycje przeczytam. Uchwalamy dochody budżetu w łącznej 

wysokości 19.071.918 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym: dochody bieżące w wysokości 19.071.918 

zł, dochody majątkowe w wysokości 0 zł. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 21.306.918 zł 

zgodnie z tabelą nr 3, w tym: wydatki bieżące w wysokości 17.038.494 zł, wydatki majątkowe w 

wysokości 4.268.424 zł. Jak wcześniej czytałem, różnica między dochodami a wydatkami stanowi 

planowy deficyt w wysokości 2.235.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.235.000 zł. Pokrótce państwu przedstawię takie 

najważniejsze, największe środki finansowe na zadania inwestycyjne na 2020 rok i najwyższe, że 

tak powiem, kwoty na poszczególne działy, jakie będziemy wydawać. W 2020 roku mamy zamiar 

wykonać budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego 

zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice, gm. Krzyżanów. 

Myślę, że najwyższy czas, żeby podejść do tej inwestycji, bo z roku na rok jest coraz większa susza, 

mówi się o (wypowiedź słabo słyszalna), a żadnej gwarancji nie mamy, że w mieście Kutno też nie 

braknie tej wody i kiedyś staniemy pod ścianą z brakiem wody. Na tą inwestycję tutaj planujemy 

kwotę 4.154.000 zł. Z dochodów własnych planujemy 1.155.424 zł. Natomiast z kredytów bądź 

pożyczek, to jeszcze zobaczymy, jakie będą dostępne środki finansowe, kwotę 2.900.000 zł. Na 

remont drogi w Zawadach, jest to odcinek między naszą drogą gminną pokrytą asfaltem, a drogą 

na terenie gminy Kutno. Tam jest odcinek nieduży, ok. 400 m bodajże, planujemy 140.000 zł, żeby 

była jedna ciągłość drogi asfaltowej. Na remont drogi w Krzyżanówku zabezpieczamy 32.000 zł. 

Jest to droga, która biegnie do MOP-ów i na montaż lamp oświetleniowych w miejscowości 

Młogoszyn i Malewo zabezpieczamy kwotę 41.000 zł. I tutaj mamy kwotę tych inwestycji 

4.367.050 zł. Oprócz tego zabezpieczamy środki finansowe tak, jak co roku: dotację na zadania 

bieżące Spółki Wodnej – 50.000 zł, środki na lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców 540.000 

zł, środki na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 150.000 zł, środki na 

utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 132.000 zł, środki na oświatę i wychowanie, czyli 

ogólnie na szkoły podstawowe, na przedszkola, oddziały przedszkolne, na dowożenie uczniów i 

tutaj są zabezpieczone środki 4.940.223 zł,  z czego planujemy z własnych środków, oprócz dotacji, 

zabezpieczyć 2.800.000 zł. O 800.000 zł więcej, jak w roku 2019. Na oświetlenie uliczne, na 

funkcjonowanie oświetlenia ulicznego planujemy 306.000 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu planujemy 317.000 zł. Na utrzymanie obiektu sportowego w Krzyżanowie przy 
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Szkole Podstawowej w Krzyżanowie wraz z środkami na wynagrodzenie animatora sportu, który 

tam tych dzieci pilnuje i w jakiś sposób ich, ćwiczy tą tężyznę fizyczną zabezpieczamy 49.000 zł. 

I dotacja do zadania w zakresie kultury i sportu. Okaże się, kto będzie miał te pieniądze. 

Dotychczas „Bzura-Młogoszyn”  otrzymywała te środki, kwota 39.000 zł. Jak wszyscy wiemy, 

ostateczny kształt inwestycji gminnych będzie możliwy dopiero do określenia w 2020 roku, gdzieś 

w marcu, w kwietniu, ponieważ wówczas będziemy mogli wyliczyć nadwyżkę finansową, a raczej 

jest planowana nadwyżka, ponieważ jeszcze wpłyną środki z dotacji na termomodernizację. Także, 

myślę, że ten kształt budżetu się troszkę zmieni, raczej w tym kierunku, żeby zmniejszyć 

planowany deficyt. To tyle, dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo panie Wójcie. Kolejny podpunkt: 

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy. 

Mam tutaj trzy opinie trzech Komisji. Wszystkie opinie są pozytywne. Opinia Komisji ds. 

Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 grudnia jest pozytywna 

jednogłośnie. Tak samo Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 grudnia 2019 

r. jednogłośnie pozytywna i tak samo opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, 

Handlu, Rzemiosła i Usług  Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 grudnia również jednogłośnie 

jest pozytywna. 

Opinie stanowią załączniki nr 24, 25 i 26 do nin. protokołu. 

Kolejny podpunkt: 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały 

budżetowej. 

Proszę bardzo. 

 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska odczytała Uchwałę Nr V/236/2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzyżanów na 2020 rok oraz możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Krzyżanów w 2020 roku, która stanowi 

załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję pani Skarbnik. Przechodzimy do kolejnego 

podpunktu: 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

Są głosy w dyskusji?  
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Ja tylko, jeśli można, to mogę stwierdzić, że projekt budżetu bardzo ambitny. Po raz kolejny 

rok mamy taki budżet. Na pewno inwestycje, przede wszystkim, które są zawarte w projekcie, 

są bardzo potrzebne. Uzasadnianie ich jest chyba nawet zbędne. Wszyscy wiemy, jak główna 

inwestycja, która jest przewidziana – stacja uzdatniania wody, w dzisiejszej rzeczywistości, 

jaka jest niezbędna. Także, ja na pewno będę głosował „za”. Tak, jak powiedziałem wcześniej, 

budżet jest ambitny i rozwojowy dla naszej gminy. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy ze strony 

radnych? Nie widzę. Wobec tego, przechodzimy do głosowania nad uchwałą budżetową. 

 

-  głosowanie nad uchwałą budżetową. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały: kto z pań i panów 

radnych jest za przyjęciem?   

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

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

Uchwała Nr XI/93/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2020 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 

 

3e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok. 

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 – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy 

należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych. Zadania te w szczególności obejmują: zwiększenie pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,  udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Według art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego 
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corocznie przez Radę Gminy. Realizacja zadań wskazanych w Programie finansowana jest ze 

środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 

11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Na 2020 rok przewidujemy tych środków w kwocie 51.500 zł.                                                                          

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

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

Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok została podjęta  jednogłośnie, tj. 12 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

 

3f. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?  

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski -  zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) Wójt przedkłada Radzie 

Gminy projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Celem Programu jest 

rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią na terenie gminy, działalność 

informacyjna i  edukacyjna w zakresie profilaktyki narkotykowej. 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok została podjęta  jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu. 

 

3g. petycji Pani Renaty Sutor dotyczącej zmiany przepisów prawa. 
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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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski -  dniu 29 listopada 2019 r. do Rady Gminy Krzyżanów wpłynęła 

petycja Pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r. dotycząca zmiany przepisów prawa 

miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego, 

zbiórek publicznych. W zakresie zmian prawa miejscowego odniesiono się merytorycznie do 

wniesionej petycji w § 1 ust. 2 uchwały. Zakres pozostałych wnioskowanych zmian przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego nie należy do kompetencji samorządu gminnego. 

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Sejm RP,  Senat RP i Prezydent RP. Wobec powyższego 

petycję w zakresie zmian przepisów prawa należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie z 

kompetencją. 

   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 34 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie petycji Pani Renaty Sutor dotyczącej zmiany przepisów 

prawa została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu. 

 

3h.  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, 

przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy 

Krzyżanów. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, 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 -  na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2068 z późn. zm.), zarządca drogi jest upoważniony 

do wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Na podstawie  art. 40 ust. 8 ustawy o drogach 



10 
 

publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala 

dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 

zajęcie 1 m² pasa drogowego. Stawki opłat o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekraczać 

10 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego, a stawka opłat w ust. 5, nie może 

przekraczać 200 zł. Zgodnie ze zmianą ustawy o drogach publicznych, opłata w odniesieniu do 

obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej o których mowa w ust.4 i 6, nie może 

przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego, a stawka opłat o której mowa 

w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 36 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 

nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest 

Wójt Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 37 do nin. protokołu. 

 

3i. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krzyżanów. 

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

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, pytania. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski - z dniem 3 grudnia 2019 r. dodano przepis art. 39a ustawy z 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, określający zasady dokonywania zwrotu kosztów 

przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w sytuacji, gdy przewóz ten dokonują rodzice. 

Powołany przepis zawiera wzór matematyczny, który umożliwia, według zasad jednakowych 

dla wszystkich adresatów, obliczenie rekompensaty przysługującej rodzicom, w przypadku gdy 

to rodzice zapewniają przewóz dziecka lub ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka. 

Kalkulacja kwoty zwrotu następuje z uwzględnieniem średniej ceny jednostki paliwa w danej 

gminie właściwej dla danego pojazdu. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie 

należy do kompetencji rady gminy. Średnią cen paliwa wyliczono biorąc pod uwagę średnie 

ceny paliwa  z 3 ostatnich miesięcy i może tu podam te ceny: benzyna Pb98 - 5,20 zł/l, benzyna 

Pb95 - 4,94 zł/l, olej napędowy ON - 5,01 zł/l, natomiast autogaz LPG -1,99 zł/dm³. Ta średnia 

wyszła troszkę może wyżej, jak w innych gminach wychodziła, dlatego że mieliśmy obowiązek 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzzhaytkltqmfyc4njrgqzdcobxga
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wzięcia też cen pod uwagę, które są na autostradzie, na stacjach benzynowych na autostradzie, 

a tam są sporo wyższe jak w Młogoszynie, jak w Kaszewach. Dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 38 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 39 do nin. protokołu. 

 

3j. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty. 

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 – obecnie obowiązująca umowa z Wykonawcą odbierającym 

odpady komunalne kończy się dzisiaj 31 grudnia. Dlatego został ogłoszony nowy przetarg na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Dlatego został ogłoszony nowy przetarg na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Krzyżanów z terminem realizacji od dnia 1 stycznia 

2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. Do upływu terminu składania ofert, złożona została jedna, 

jedyna oferta Prezero na kwotę 1132,92 zł za 1 tonę odpadów odebranych i 

zagospodarowanych. Jak państwo zauważyli, 1 tona jest droższa od węgla, prawie 2 tony 

pszenicy kosztuje. Zmiana przepisów wprowadziła również powszechny obowiązek 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych i upoważniła rady gmin do określenia stawki 

opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 

wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. Obecnie obowiązujące stawki opłat wynoszą – 

12,0 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny oraz 19,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej w przypadku kiedy odpady 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłaty te obowiązują od 1 lutego 2019 r. 

Aktualne stawki opłat nie zapewnią spełnienia nałożonego przez ustawę wymogu 
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samofinansowania się systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkanych w Gminie Krzyżanów. Nie zabezpieczą potrzeb finansowych na 

pokrycie kosztów realizacji nowej umowy, stąd konieczność zmiany ich wysokości. Dlatego 

proponuje się uchwalenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości odpowiednio 15,50 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny oraz stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 31,00 zł 

miesięcznie od mieszkańca gdy nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. Proponowane opłaty pokryją koszty funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe stawki obowiązywać  będą od 1 lutego 

2020 r. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 40 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/99/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  została podjęta jednogłośnie, tj. 

12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 41 do nin. protokołu. 

 

3k. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

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

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są ze strony radnych jeszcze 

głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – kilka słów. Przeczytam też, wszystkiego też nie pamiętam, ale 

mogę tutaj sołtysom nadmienić, że te wszelkie informacje są podane w Biuletynie 

Informacyjnym. Tam są dokładne plany, dokładne procedury, dokładne kwoty. Wszystko 

macie tam łącznie z harmonogramem zamieszczone. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o 
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zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), w którym ustawodawca upoważnia radę gminy w art. 4a ustawy 

z dnia13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zwolnienia w 

drodze uchwały z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym i kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie 

do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Proponuje się zwolnienie w części stanowiącej 3,23% z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym. Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek: 

złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

oświadczenie w złożonej deklaracji o posiadaniu kompostownika przydomowego i 

kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Tak podsumowując, ta 

uchwała praktycznie dotyczy w 99% wszystkich mieszkańców gminy. Także, od tych 15,50 zł 

odejmujemy te 3,23%, to wychodzi 15 zł. Praktycznie wszyscy mieszkańcy poza wyjątkami, 

którzy mieszkają w blokach i nie mają gdzie kompostować tych bioodpadów, będą mieli tą 

zniżkę. Oczywiście muszą złożyć tą deklarację. Także, summa summarum, te odpady nie będą 

15,50 zł kosztowały tylko 15 zł dla osób, które będą miały kompostownik gdzieś w ogródku, 

za ogródkiem. 

 

Głos z sali: ta deklaracja do kogo i do kiedy? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – do pani Edytki. Wszystko jest też w Biuletynie napisane.  

 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka zwróciła się z pytaniem, czy  jeżeli w 

gospodarstwach są na przykład te płyty gnojowe. Czy to też jest zaliczane jako kompostownik? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – mówi się o kompostowniku. No, raczej to, wie pani, my nie 

będziemy jeździć, sprawdzać. Ma być to kompostownik. Swego rodzaju to też jest 

kompostownik.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 42 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/100/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym  została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 43 do nin. protokołu. 

 

3l. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 

obszarze Gminy Krzyżanów. 

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

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

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 44 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/101/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Krzyżanów  została podjęta jednogłośnie, tj. 

12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 45 do nin. protokołu. 

 

3ł. zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów. 

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 – może najważniejsze rzeczy z tej uchwały przeczytam, bo 

ustawodawca tą ustawą zmienił, w związku z czym, tak, te ceny poszły między innymi ze 

względu na zwiększoną częstotliwość odbioru tych odpadów. Nawet uważam, że za duża ta 

częstotliwość. To ja może szybciutko przeczytam. Ustala się minimalną częstotliwość 
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pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: z obszaru zabudowy jednorodzinnej w okresie od kwietnia do października – 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż 

jeden raz w miesiącu, z obszaru zabudowy wielorodzinnej w okresie od kwietnia do 

października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, w okresie od listopada do marca – nie 

rzadziej niż jeden raz w miesiącu, z obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych, 

produkcyjnych, handlowych, przychodni, ośrodków zdrowia - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

ze szkół, przedszkoli- nie rzadziej niż raz w miesiącu. Ustala się minimalną częstotliwość 

pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

szkło – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale,  metale, tworzywa sztuczne i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale, papier – nie rzadziej 

niż jeden raz w kwartale, bioodpady - z obszaru zabudowy jednorodzinnej w okresie od 

kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada 

do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, z obszaru zabudowy wielorodzinnej w okresie 

od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, w okresie od listopada do 

marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Pozbywanie się odpadów komunalnych z 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego w tym koszy ulicznych, o których mowa w § 

10 powinno odbywać się z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnienie pojemników, jednak 

nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych wydzielony z odpadów 

komunalnych odbierane dwa raz w roku w terminie określonym w harmonogramie odbioru 

odpadów lub można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów. U nas te punkty 

to są Składowisko Odpadów w Krzyżanówku i też przyjmują na Łąkoszyńskiej. 

Przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory,  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne,  odpady niebezpieczne, zużyte opony od samochodów osobowych, odpady 

tekstyliów i odzieży, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, czyli też do PSZOK do Krzyżanówka i na ulicy Łąkoszyńskiej. To tyle, dziękuję.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 46 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XI/102/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Krzyżanów  została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 47 do nin. protokołu. 

 

3m. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

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 – takie najistotniejsze rzeczy. Najistotniejsze zmiany wprowadzone 

do dotychczasowej obowiązującej uchwały to: zaktualizowano wykaz odpadów zbieranych 

selektywnie i w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK, dopisano 

takie odpady jak: odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, odpadów tekstyliów i odzieży. W uchwale przeredagowano zapisy dotyczące 

kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. Zgodnie z ustawą wprowadzono 

możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi. Jednocześnie dookreślono, że w przypadku kompostowania w 

kompostownikach całej ilości bioodpadów powstających na terenie nieruchomości w 

zabudowie jednorodzinnej nie będzie świadczona usługa odbioru tej frakcji odpadów. W 

zakresie częstotliwości i szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów od właścicieli nieruchomości „wprowadzono zmiany w zakresie odbioru odpadów 

zebranych selektywnie w workach koloru brązowego, czyli dla bioodpadów, ustalając 

częstotliwość odbioru nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do 

października z zabudowań jednorodzinnych i nie rzadziej niż raz na tydzień w miesiącach od 

kwietnia do października z zabudowy wielorodzinnej oraz zmianę częstotliwości odbioru 

zmieszanych odpadów komunalnych, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. Dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów częstotliwość określono: nie 
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rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miesiącach od kwietnia do października oraz nie rzadziej 

niż raz w miesiącu w miesiącach pozostałych dotyczy zabudowań jednorodzinnych i nie 

rzadziej niż raz na tydzień w miesiącach od kwietnia do października z zabudowy 

wielorodzinnej. Ja wiem, że to jest nawet za często, ale ustawa obliguje do takich terminów  i  

my (wypowiedź słabo słyszalna).  

  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 48 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XI/103/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie, tj. 12 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 49 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr IX/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 listopada 2019 

roku oraz protokołu nr X/2019 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 10 

grudnia 2019 roku.  

 

Protokół nr IX/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 15 listopada  2019 roku oraz 

protokół nr X/2019 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 10 grudnia 

2019 roku były wyłożone do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionych protokołów.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 50 do nin. protokołu. 

Protokół nr IX/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 listopada 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 51 do nin. protokołu. 

Protokół nr X/2019 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 10 grudnia 2019 roku 

został przyjęty jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 
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    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie z okresu od dnia 16.11.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

Jakubowski.  

Wójt Gminy T. Jakubowski – jak już jestem przy głosie, to przy okazji chciałbym z racji tego, 

że kończymy praktycznie 2019 rok, mamy dzisiaj 31 grudnia, chciałem podziękować 

wszystkim radnym: paniom radnym i panom radnym, wszystkim paniom i panom sołtysom za 

współpracę, uważam, że dobrą współpracę. Również dziękuję naszym pracownikom Urzędu 

Gminy, bez których dobrej współpracy też by nic dobrego się nie działo. Z całego serca 

dziękuję. Ten rok był dla Gminy Krzyżanów uważam, że trudny ale dobry, bo jak dzisiaj z 

panią Skarbnik chwileczkę tam  poświęciliśmy czasu, to się okazało, że w tym roku 

wykonaliśmy inwestycji za ponad 10 mln zł, z czego dotacji otrzymaliśmy 2,5 mln zł. Także 

uważam, ze to był naprawdę bardzo dobry rok, dużo problemów, dużo nieprzewidzianych 

sytuacji, ale jak się coś robi, to tak jest. Także, z całego serca dziękuję i życzę wszystkim, żeby 

ten Nowy Rok był nie gorszy tylko lepszy, dał wszystkim zdrowie, szczęście i siły, i 

wszystkiego najlepszego. Dziękuję.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, panie Wójcie, szanowni państwo, ja 

również w imieniu Rady i własnym przyłączam się do życzeń. Składam podziękowanie za 

miniony rok. W Nowym Roku życzę państwu wszystkim, jak tu jesteśmy, przede wszystkim 

wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim szlachetnego zdrówka, a koleżankom i kolegom z 

Rady, panu Wójtowi, całemu zarządowi życzę dalej tak owocnej pracy jak dotychczas. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj złożył sprawozdanie z działalności 

od dnia 16.11.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – jeśli można, taka uwaga, informacja. Część z 

państwa była na Wigilii Samorządowej, chciałem poinformować, że na Wigilii Samorządowej 

był pan Starosta i wręczył panu Wójtowi symboliczny upominek w zamian za to, że Gmina 

Krzyżanów jest gminą, jak to określił „wzorową”, która najwięcej wnosi do inwestycji 

drogowych na terenie Powiatu Kutnowskiego. Także, złożył serdeczne podziękowania. Pan 

Wójt chyba przez skromność nie wspomniał o tym symbolicznym upominku (wypowiedź słabo 

słyszalna). Także, nie wszyscy kontemplują negatywnie tutaj nasz Samorząd. Są osoby, które 

z wielkim szacunkiem i uznaniem się odnoszą do działania Samorządu Gminy Krzyżanów. 
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Wójt Gminy T. Jakubowski – szczerze mówiąc, to zapomniałem o tym upominku, jak i 

podziękowaniach, ale to był pierwszy Starosta, który docenił i podziękował Radzie Gminy, 

mieszkańcom, Wójtowi tych wkładów finansowych i też pracy, żeby te drogi powiatowe, w 

sumie nasze wspólne drogi, były jak najlepsze, i żebyśmy jeździli po normalnych drogach, bo 

dla mnie to jest chory podział, czy to gminna czy powiatowa. Na terenie gminy są drogami 

powiatowymi, po których najwięcej ludzi i tak się porusza, mimo że nie są gminnymi. Także, 

jakbyśmy nie zrobili tych dróg powiatowych w ostatnich pięciu latach, to do dnia dzisiejszego, 

nie wiem, może byłaby jedna zrobiona, a może nie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – oczywiście.    

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – to jednak wszyscy jeździmy, poruszamy się. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, panie Wójcie, wczoraj zgłosił się do 

mnie pan Bogdan Wosiecki z pytaniem, czy radni znają treść pism, które skierował do Rady 

Gminy i do pana Wójta. W związku z tym, złożyłem następującą informację, że radni na 

posiedzeniach Komisji z treścią pism, które wpłynęły się zapoznali i było pytanie, czy było 

głosowanie, ewentualnie czy będzie dzisiaj głosowanie. Ja powiedziałem, że takiego 

głosowania nie przewiduję. Radni swoją negatywną opinię wyrazili na posiedzeniach Komisji 

i dalsze wałkowanie tego pisarstwa nie ma sensu. W dniu dzisiejszym, mimo to, jeszcze 

konsultowałem odpowiedź na te pisma z panią mecenas. W związku z tym, bym prosił panią 

mecenas o odpowiedź. 

 

Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, treść 

tych pism dotyczyła: jedno pismo dotyczyło sprostowania treści artykułu, który był zawarty w 

Biuletynie, drugie dotyczyło oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy. Obie te 

sprawy nie należą do kompetencji Rady Gminy, ponieważ pierwsza z nich zgodnie z Prawem 

prasowym należy do kompetencji Redaktora Naczelnego pisma, którym  jest Wójt Gminy. 

Druga też leży w kompetencji Wójta Gminy jako pracodawcy pracowników Urzędu Gminy. I 

wobec powyższego, Rada nie ma żadnych kompetencji do rozpatrywania tych spraw i do 

merytorycznego wypowiadania się w tych sprawach. Z treści tych pism było widać, że sprawa 

została też skierowana do Wójta Gminy, który jest właściwym do rozpatrzenia tej sprawy. 

Dlatego Rada nie powinna głosować merytorycznie w tej sprawie. Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – jeśli można, drugie pismo, jeszcze chodziło o pana 

Łabę (wypowiedź słabo słyszalna).  

 

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak – tak, to jest pismo dotyczące oświadczeń majątkowych 

pracowników i tu też jest kompetencja pana Wójta jako pracodawcy w stosunku do 

pracowników Urzędu Gminy. Taka sama sytuacja – brak kompetencji Rady. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo pani mecenas. Przechodzimy do 

punktu 6 – Wolne wnioski i informacje.  

 

Ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos? Pan 

Jasiński, proszę bardzo. 

 

Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński – Wysoka 

Rado, szanowni państwo, ja jestem zaskoczony, że taka sytuacja się tutaj na dzisiejszej sesji 

(wypowiedź słabo słyszalna), że pan Wójt, pan Przewodniczący składa Radzie, wszystkim 

sołtysom, wszystkim tutaj zgromadzonym podziękowania za całoroczną pracę, wytężoną pracę. 

Ja jako Przewodniczący, jako Prezes Stowarzyszenia (…). Stowarzyszenie nasze ma olbrzymią 

działalność tutaj na terenie gminy Krzyżanów i tym samym również (wypowiedź słabo 

słyszalna) się ma czym pochwalić, poszczycić i między innymi złożyć  podziękowania za dobrą 

współpracę przede wszystkim z panem Wójtem, z całą Radą, z wszystkimi mieszkańcami 

gminy Krzyżanów, ponieważ tak się składa, że już nasze wioski stają się ładniejsze, piękniejsze, 

ponieważ na niektórych (wypowiedź słabo słyszalna) dzięki Stowarzyszeniu odnowione stawy. 

I za tą współpracę, za tą można powiedzieć,  całość docenienia naszej pracy, chcę państwu 

złożyć serdeczne podziękowania za ten miniony, jednym krokiem do końca, ale już składam 

serdeczne podziękowania za 2019 rok i życzę państwu tu wszystkim obecnym, ale nie tylko, 

waszym rodzinom szczęśliwego Nowego Roku, również dobrej współpracy w roku 2020. 

Dzięki pomocy i można powiedzieć przekazywania środków, jakie państwo przekazujecie na 

rzecz naszego Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów, serdecznie dziękuję 

za już, a mam tu na dzień dzisiejszy takie, można powiedzieć, dokumenty, które chcę rozdać tu 

państwu, abyście w dalszym ciągu wspierali nasze Stowarzyszenie, ponieważ mi się wydaje, 

że może tego tak dużo nie dostrzegacie, ale są tutaj, można powiedzieć, duża praca wkładana 

na rzecz naszego Stowarzyszenia. Rozliczamy się na koniec każdego roku i tym samym, będzie 
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nam bardzo miło, jak będziecie się rozliczać i wspierać nasze Stowarzyszenie, ten jeden procent 

będzie dla nas dobrym takim zastrzykiem, i między innymi taką dalszą dobrą współpracą z 

mieszkańcami gminy Krzyżanów. Wszystkiego najlepszego, ale jeszcze poproszę, każdemu z 

państwa rozdam takie… 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję panu Jasińskiemu. Z państwa sołtysów, 

pan sołtys chciał zabrać głos, proszę bardzo. 

 

Sołtys sołectwa Kaszewy-Kolonia Mieczysław Miniszewski – mógłbym prosić ten mikrofon. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – tak, proszę bardzo. Proszę o mikrofon. 

 

Pan M. Miniszewski – mam pytanie dla pana Przewodniczącego i radnych Gminy Krzyżanów. 

Jestem sołtysem Kaszewy-Kolonia. Chciałbym zadać takie pytanie: dlaczego pozwoliliście na 

jazdę samochodem na wysypisko, które woziły odpady przez drogę Kaszewy-Kolonia, numer 

drogi, to jest droga powiatowa 2157E, a nie drogą którą budowali? 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  panie Wójcie, jeśli można, bo radni nie znają tutaj 

tematu. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli chodzi o przejazd ciężarówkami na Składowisko Odpadów 

drogą przez Kaszewy-Kolonię. Jak dobrze wiemy, droga od Składowiska Odpadów do drogi 

92 była przez ostatni miesiąc i powiedzmy dwadzieścia dni remontowana. Były pewne 

momenty, pewne dni były takie, że niestety, musieli wymienić przepusty pod jezdnią. Także, 

droga nie była przepustowa, nie można było przejechać. Dlatego też, nie Rada, bo Rada nie 

zezwala tylko Wójt, czyli ja zezwoliłem na przejazd tą drogą. Proszę następne pytanie. 

 

Pan M. Miniszewski – panie Wójcie, dwadzieścia dni nie robi się przepustu pod drogą, bo to 

były samochody, które ważyły ponad 40 t i więcej, i to jeździły nadmiernie. Także, po prostu 

niektóra prędkość, koło mojej posesji na odcinku 300 m jest prosta droga, dochodziła do 80, 90 

km/h o czym powiadomiłem Policję Powiatową Kutno. Pisałem pismo do Starostwa 

Powiatowego Kutno. Odpisali mi, że jeżeli będą takie pojazdy uczęszczać po naszej drodze, 

żebym zawiadamiał  Policję. Dostałem takie pismo od Starostwa, odpowiedź i nie życzę sobie 

jako sołtys, bo niszczycie drogę, a potem nie będzie miał kto zrobić. Budujecie jedną drogę, 
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niszczycie drugą. Ta droga nie wytrzymuje gabarytów takich pojazdów. Także, uważam, że 

zrobiliście niestosownie. Skoro budowali drogę 92, robili drogę która jest uczęszczana o bardzo 

dużym ruchu, robili odcinkowo, a natomiast wy zrobiliście (wypowiedź słabo słyszalna). Jedną 

drogę budować, drugą niszczyć. Jak potem jakieś pismo do Wójta czy do Rady, nie ma kto 

zrobić. Panowie przykro, ale takie zachowanie, niszczycie gminne pieniądze, bo robicie tą 

drogę, wydajecie budżet, a potem nie ma kto tego naprawić. Dołożycie swoje   wynagrodzenia? 

Nie, no, to o co chodzi? Mam następne pytanie: dlaczego przepust w Kaszewach-Kolonii, 

działka nr 7, nie został wymieniony, tylko został nasypany kamieniem, który jest po prostu 

(wypowiedź słabo słyszalna), tak wygląda przepust panowie. Szesnaście kręgów jest pod drogą, 

trzy tylko całe, reszta popękane. Tak wygląda droga w Kaszewach-Kolonii, to jest działka 

numer 7, to jest droga gminna panie Wójcie, bo skoro jest numer działki jednakowy od Kaszew 

Dwornych do Różanowic, to jest ten sam numer ewidencyjny działki, nie może być tutaj 

odcinek polnej drogi, a tam gminnej, jest to numer jednej działki. Także, uważam, że jest to 

jedna działka gminna. I nie możecie tak sobie robić, że mostek, przepust przykładowo w 

Krzyżanówku 500 m dalej jest wykonany rurą pełną, czyściutko, elegancko, a ten nasz 

(wypowiedź słabo słyszalna) przywalony. Jeszcze mało tego, Wójt bezczelnie wszedł w moją 

posesję 2 m, poniszczył mi rów, poniszczył proszę państwa pole, potem musiał to wyjąć. Tak 

usytuowana była, przepust poszedł w moje pole, tak wykonane, nie w środek rowu tylko w 

moją działkę, odkopana jeszcze skarpa pionowo. To jest skandaliczne wykonanie Wójta, bo 

chyba Wójt nadzoruje nad robotami. Proszę państwa, tak jest wykopane w skarpie mojej i 

puścili rurę w moje pole (wypowiedź słabo słyszalna) i wjechali w moją posesję ok. 2 m. To 

jest wykonanie proszę państwa Wójta Gminy Krzyżanów, który dwie czy trzy sesje zarzuca 

panu Wosieckiemu, że niszczył gminne pieniądze, a panie Wójcie, pan robi to samo. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie sołtysie, jeśli można, to nie jest dyskurs 

polityczny tylko (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Pan M. Miniszewski - (wypowiedź słabo słyszalna) proszę pana panie Przewodniczący 

(wypowiedź słabo słyszalna) panu Jasińskiemu. Ja gadam proszę państwa o wiejskich sprawach, 

bo ludzie patrzą na to i nie mogą tego znieść. Mówią, dzwonili do Wójta tak samo o te 

samochody, olewaliście sprawę. Proszę państwa, tak się nie robi. Pytam się, gdzie są radni, 

gdzie jest Komisja Rewizyjna, że takie rzeczy się na terenie gminy dzieją. Robicie gminne drogi 

przez gminne drogi za gminne pieniądze, dlaczego jeden mostek wymieniacie, drugiego nie. 

Nie wiem, przecież był składany projekt do budżetu gminy, to jest nie fair. Proszę o odpowiedź. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wójcie, tak, proszę bardzo. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli chodzi o te samochody, ja osobiście, jeszcze raz 

powtarzam, że zezwoliłem na przejazd tymi samochodami, bo naprawdę, samochody nie fruną. 

Jeżeli przepust jest wymieniany pod drogą całościowo, jeżeli jest asfalt kładziony i w pewnym 

momencie jest trzecia warstwa kładziona na całej szerokości, samochody nie mogły przejechać 

tą drogą. Którąś drogą musieli przejechać. I to nie jest tak, że gmina niszczy jedną, drugą 

buduje. Także, naprawdę, staramy się gospodarnie, staramy się pozyskiwać te pieniądze i robić. 

I jak widzicie, no, jest grudzień i do końca roku byliśmy zajęci, robiliśmy cały czas jakieś 

inwestycje. Jeżeli chodzi o prędkość pojazdów, rozmawialiśmy na ten temat, był sołtys u mnie, 

mówiłem, że my tak samo zgłaszamy na Policję, proszę zgłosić na Policję. Policja raz 

przyjedzie, raz nie przyjedzie. Policja też, no, nie będzie stała na drodze. No, nie chcę ich 

usprawiedliwiać, ale, no, trzeba  tak rozsądnie do tego podchodzić. Po trzecie, żadnego 

mieszkańca u mnie nie  było, tylko był Mieczysław Miniszewski jako sołtys. Oprócz tego nikt 

nie pytał czy pozwalaliśmy, czy nie pozwalaliśmy, tylko sołtys był. Także, nie można mówić, 

że mieszkańcy przychodzili do Wójta, że Wójt olewał czy radni olewali, bo myślę, że … 

 

Pan M. Miniszewski – dzwonili. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie wiem, czy dzwonili czy nie dzwonili. Jeżeli chodzi o przepust 

w Kaszewach-Kolonii, rzeczywiście, w Różanowicach był przepust, który był wymieniony 

całościowo, cała rura była sześciometrowa włożona, plastykowa rura. Natomiast w Kaszewach-

Kolonii, jeżeli przepust ma być czterometrowy, ten przepust nie jest popękany, nie jest 

połamany, nie jest dziurawy, to dołożyliśmy rurę dwumetrową. Panowie z obsługi 

gospodarczej, rzeczywiście, dwa metry weszli, może nie dwa metry, niech będzie półtora metra 

czy metr weszli nie w działkę pana Miniszewskiego tylko w rów, a to jest różnica, ponieważ 

nie weszli w pole, ale pojechałem, zobaczyłem, rzeczywiście, w pana Miniszewskiego weszli 

stronę, co prawda w rów, kazałem zabrać tą część tej rury. Jest po prostu mostek węższy i nie 

jest tak, że zasypali nie wiadomo czym, tylko posypali, przykryli ten przepust porządnym 

destruktem z drogi asfaltowej, czyli było wykonane uważam,  że bardzo dobrze i bardzo po 

gospodarsku. Jeżeli coś jest dobre, to się nie niszczy, tylko się remontuje panie Miniszewski… 

 

Pan M. Miniszewski -  (wypowiedź słabo słyszalna) nie wiem, czy dobre, proszę państwa 

(wypowiedź słabo słyszalna).   
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Wójt Gminy T. Jakubowski – ja myślę, że pan powinien zrobić zdjęcie przepustu, który dostał 

pan od Spółki Wodnej. Krzyczał, wykrzykiwał cztery lata temu, rzucił pan u siebie w polu, 

przykrył śmieciami … 

 

Pan M. Miniszewski – nie rzuciłem, Spółka zrobiła. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie, ja pamiętam jak byłem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie sołtysie, proszę … 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – rzucił to pan, przepust, do dnia dzisiejszego pan po tym nie jeździ, 

tylko zielsko na tym jest i proszę tutaj nie opluwać ani radnych ani mnie, tylko spojrzeć się na 

siebie. To tyle, chyba odpowiedziałem (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – pan Wosiecki prosi o głos, tak? 

 

Pan B. Wosiecki – chciałem pani prawnik odpowiedzieć, bo ja się nie zgadzam z tym, co ona 

mi powiedziała. Niech pani prawnik zajrzy sobie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

art. 227, 228 i 229, to będzie pani miała. Ja pani odczytam ostatni. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wosiecki, przepraszam, to nie jest wykład … 

 

Pan B. Wosiecki – pan mi nie przeszkadza. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – nie, będę przeszkadzał. Proszę pana, to nie jest 

wykład… 

 

Pan B. Wosiecki – mam pełne prawo powiedzieć (wypowiedź słabo słyszalna)  radny, bo jestem 

zaproszony na sesję i nie może mi pan przeszkadzać. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – bardzo serdecznie pana witamy, ale tu nie jest 

wykład z prawa administracyjnego. 
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Pan B. Wosiecki – nie tylko z prawa, bo pan kłamie i oczernia mnie i wszystkich. Czytam (pan 

B. Wosiecki odczytał część art. 229 KPA). Proszę się z tym zapoznać, dopiero pani gada. Nie 

dość, że żeście nie odpowiedzieli mi w terminie, nie dość, że nie odpowiedzieliście w terminie,  

nie daliście żadnej odpowiedzi, to jeszcze pani głupoty gada. Sprawa … 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę nie obrażać tutaj… 

 

Pan B. Wosiecki - sprawa będzie dalej skierowana i zobaczymy kto ma rację.  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – momencik … 

 

Pan B. Wosiecki – jest skarga, tak samo ten drugi jest wniosek. Ja mam prawo zgłosić wniosek 

odnośnie tego czy Łaba z Krzyśkiem mają takie same oświadczenia czy nie. Jeżeli ustawa nie 

obliguje do (wypowiedź słabo słyszalna), to Wójt powinien nakazać, jeżeli jest skarga, 

jakakolwiek skarga, która (wypowiedź słabo słyszalna), to powinien tą skargę wziąć pod uwagę, 

żeby byli czyści i nie było w stosunku do nich żadnych uwag. Pani mecenas, absolutnie się z 

panią nie zgadzam, będzie sprawa dalej, nie musi mi pani odpowiadać. 

 

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak – Wysoka Rado, ja w całości podtrzymuję stanowisko, 

które powiedziałam przed chwilą. Zacytowany przez pana Bogdana Wosieckiego przepis 

rzeczywiście wskazuje na kompetencje Rady, ale w sprawie skarg złożonych na pana Wójta. 

Złożone przez pana Bogdana Wosieckiego pisma nie były skargą. Wobec tego przepis ten nie 

ma zastosowania i moja opinia prawna jest aktualna. Dziękuję. 

 

Pan B. Wosiecki -  (wypowiedź słabo słyszalna) jest skargą (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę się kulturalnie zachowywać, gdzie pan się 

znajduje? 

 

Pan B. Wosiecki – niech pan się zachowuje kulturalnie. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – panie Bogdanie, mam do pana prośbę. Niech pan da spokój mi, 

da spokój pracownikom, da spokój radnym, da spokój ludziom, którzy pracują w Urzędzie 
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Gminy. Nic pan dobrego nie robi i nic pan mądrego nie powiedział, jak pan tu trzy lata 

przychodzi. Z całego serca pana proszę, niech pan da nam święty spokój, dobrze? 

 

Pan B. Wosiecki – jak mi pan odpowie na te pytania (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – a pana Miniszewskiego proszę, żeby wyszedł na dwór i trochę 

się ochłodził i uspokoił, panie Miniszewski. Ja proszę teraz Przewodniczącego, zaproszę 

wszystkich tutaj sołtysów, radnych na herbatę sylwestrową. 

 

Pan M. Miniszewski – jeszcze nie skończyłem panie Wójcie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo panie Wójcie. 

 

Ad.  7. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 10.23 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                        Obradom przewodniczył:      

insp. D. Idziak                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Wiesław Czekaj 

 


