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P R O T O K Ó Ł  NR XII/2012 
 

SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWIE 

W DNIU 22 CZERWCA 2012 ROKU 
 

 

 
Obecni : 

- 14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecny Kazimierz Popławski, spóźniony Andrzej 

Kasztelan),   

- 24 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa), 

-   z Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Hanna Wegner –  Skarbnik 

Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, Zdzisław Trawczyński – radny Rady Powiatu w 

Kutnie, Artur Góreczny – Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydz. Drogownictwa, Piotr Bober – Generalna 

Dyrekacja Dróg Krajowych i Autostrad, oddz. Łódź.  

 

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

nin. protokołu.  

 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena Jabłońska o godzinie 9.05 otworzyła XII sesję 

Rady Gminy, przywitała radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu 

Gminy. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 13 

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2011 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2011 rok,  

b) przedstawienie Uchwały Nr III/192/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej 
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sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2011 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2011 roku, 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2011 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Nr III/253/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2011 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2011 

rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok, 

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015, 

    c) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości 

dróg powiatowych, 

    d) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

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

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie za 

2011 rok. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Krzyżanów. 

7. Przyjęcie protokołu nr XI/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2012 roku.  

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o 

dokonanie zmian w porządku obrad.  
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Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad.  

 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Józefa Pawłowskiego. Innych kandydatur radni nie zgłosili.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę Józefa Pawłowskiego.  

 W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

 

Ad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2011 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2011 rok.  

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowi załącznik nr 5 do nin. 

protokołu. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, radni zapoznali się ze sprawozdaniem 

finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi – 

nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski przedstawił dochody, wydatki oraz ważniejsze inwestycje, 

które były robione przez gminę w 2011 roku: na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody 

wynosiły 11.735.693 zł, w tym subwencje i dotacje wykonano w kwocie 7.516.000 zł, tj. 64% 

wykonanych dochodów. Dochody własne wykonano w kwocie 4.219.000 zł, co stanowiło 

35% wykonanych dochodów ogółem, czyli jakbyśmy mieli posiłkować się tylko własnymi 

pieniędzmi z budżetu, z podatków, to za wiele by się nie zrobiło. Plan wydatków po zmianach 

na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 13.798.000 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 

12.835.000 zł, co stanowiło 93% planu. Wydatki majątkowe  na  plan 3.843.859 zł  zostały 

wykonane  w kwocie 3.624.000 zł i stanowiły one 94% planu. W 2011 roku spłacono kredyty 

i pożyczki w kwocie 601.000 zł. Natomiast   stan   zadłużenia   z   tytułu   zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 2.552.000 zł. Nie jest to mała 

kwota, ale ta kwota generalnie była podyktowana tym, że spory kredyt zaciągnęliśmy na 
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drogę w Goliszewie i Kucharach 1.500.000 zł. To jest tutaj ten stan, który nam podniósł. 

Największa inwestycja którą mieliśmy, to  przebudowa drogi w Goliszewie na kwotę 

1.391.963 zł. Dostaliśmy do tej drogi dofinansowania 364.000 zł z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. Także myślę, że jeżeli nawet ten kredyt wzięliśmy i jakieś tam procenty 

zapłacimy od tego kredytu, to i tak opłacało się tą drogę robić z racji tego dofinansowania. 

Przebudowaliśmy drogę w Kucharach – łącznik 700 m. Kosztowała ona 204.000 zł. Na 

chodnik w miejscowości Kaszewy było wydane 17.700 zł na projekt. Zakupiliśmy 

wykaszarkę do wycinania zakrzaczeń, chwastów na rowach przydrożnych – 21.000 zł nas 

kosztowała. W budynku komunalnym w Siemienicach był przeprowadzony remont dachu. 

Kosztował on nas 75.800 zł. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w 

Krzyżanowie - mieliśmy tą inwestycję zrobioną za 323.000 zł, z czego otrzymaliśmy z 

funduszy unijnych, tj. z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę dofinansowania 119.000 

zł. Sporządzona została dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 

66.000 zł, które będą w tym roku realizowane. 

 

Na salę konferencyjną przybył radny Andrzej Kasztelan Od tej pory w sesji bierze udział 14 radnych. 

 

Zakupiliśmy koparko-ładowarkę firmy „Volvo”. Kosztowała nas kwotę 324.000 zł. 

Wzięliśmy na nią pożyczkę w kwocie 275.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i w 2014 roku, czyli za dwa lata możemy się starać o umorzenie tej pożyczki w 

30%. Także, to też jest dość dobra pożyczka i jakiś tam prezent, jak ja to mówię, bo 30% z 

kwoty 300.000 zł, to jest 90.000 zł  umorzenia.  Uważam, że należy z takich funduszy 

korzystać. W ubiegłym roku mieliśmy jeszcze zapłatę za budowaną świetlicę wiejską w 

Krzyżanowie – dokończenie i druga rata płatności za zakończoną inwestycję – 663.000 zł. Na 

tą świetlicę dostaliśmy dofinansowania 430.000 zł z funduszy unijnych z Planu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Terenu wokół budynku świetlicy, który został tam zrobiony kosztował 

nas 450.000 zł. Natomiast dofinansowanie z funduszy unijnych, też z Planu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, dostaliśmy w kwocie 276.000 zł. Też dość duże dofinansowanie. Zakup 

wyposażenia świetlicy wiejskiej kosztował nas 58.000 zł. W podsumowaniu mogę dodać, że 

inwestycje zrealizowaliśmy w ubiegłym roku za kwotę 3.624.000 zł. Do tej pory chyba nie 

mieliśmy roku z takimi inwestycjami. Bardzo dużo inwestycji było. Myślę, że to tyle z takich 

ważniejszych rzeczy.  

 

Do sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania budżetu 
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gminy za 2011 rok radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

 

b) przedstawienie Uchwały Nr III/192/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej 

sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2011 rok. 

Uchwała Nr III/192/2012 stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

Wójt Gminy T. Jakubowski i Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska odczytali wspólnie 

Uchwałę Nr III/192/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy 

Krzyżanów z wykonania budżetu za 2011 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie sprawozdanie 

Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2011 rok.   

 

c) dyskusja. 

Brak.  

 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, a następnie poddała pod 

głosowanie.  

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała nr XII/100/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2011 roku.  

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że z Informacją radni zapoznali się na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi – 

nikt z radnych nie zabrał głosu. 
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Głos zabrał Wójt Gminy T. Jakubowski – w 2011 roku mieliśmy sprzedaże niektórych 

działeczek naszych gminnych i pozyskaliśmy pieniądze ze sprzedaży: działki w Siemienicach 

– pow. 8 arów – 3.783 zł, pałac w Kaszewach Dwornych – 61.000 zł, kawałek działki w 

Kaszewach Dwornych koło Domu Nauczyciela – 3.764 zł. Dochody, jakie uzyskaliśmy z 

mienia komunalnego, czyli z czynszów za lokale, wpływy za użytkowania wieczyste, 

dochody ze zbycia praw majątkowych – 210.000 zł. Jak państwo wiecie, mamy wystawioną 

do sprzedaży szkołę w Wałach B. Na tą chwilę nie ma kupca. Jeżeli ktoś się pyta, czy za taką 

kwotę, czy za taką, proszę odsyłać tutaj do nas. Jesteśmy gotowi rozmawiać, czy pod kątem 

oddzierżawienia komuś, czy pod katem sprzedaży, to Gmina zaprasza. 

 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2011 rok. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna, a 

następnie odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu gminy Krzyżanów 

za rok 2011. 

 

g) przedstawienie Uchwały Nr III/253/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2011 

rok. 

Uchwała Nr III/253/2012 stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska odczytała Uchwałę Nr III/253/2012 Składu   

Orzekającego   Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z dnia  

6 czerwca 2012 roku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów 

w sprawie absolutorium za 2011 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Krzyżanów za 2011 rok.   

 

h) dyskusja. 

Radny Zygmunt Jasiński – rok miniony 2011 był rokiem wielkich inwestycji w naszej gminie. 

Tutaj pan Wójt tak delikatnie powiedział, że największą inwestycją była droga w Goliszewie. 
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To też ważna, bo drogi są bardzo ważne, bo bez dróg trudno się poruszać. Ale moim zdaniem 

największą inwestycją na terenie naszej gminy w Krzyżanowie jest Dom Kultury. Na 

przestrzeni prawie dwudziestu lat zabiegałem o budowę tego Domu. Jakoś nie trafiało do 

sumień, do zrozumienia ludzkiego, aż wreszcie stało się. Stało się to, że dzisiaj jesteśmy 

bardzo dumni z tej inwestycji. Może nie wszyscy wiedzą, ale ten Dom Kultury to we łzach 

był wywalczony. Ile było uwag, ile było pretensji, co oni robią, w którym miejscu budują. 

Była opozycja w minionych latach, że taką stawiała opinię. Nie chciano dopuścić, aby ten 

Dom Kultury powstał. Lecz większością radnych dopięliśmy, że jednak ta inwestycja 

powstała, a że ta inwestycja powstała, to nie tylko duma nasza, ale duma całego Powiatu 

Kutnowskiego. Przecież ten Dom Kultury od zarania, wtedy, kiedy w roku ubiegłym był 

oddawany, poświęcany, to  ja  już  wiedziałem, że będzie hitem  naszej gminy i stało się tak. 

Dzisiaj, kiedy ostatnio miałem przyjemność być na Święcie Zielonych Świątek, żałuję, że tak 

mało nas tutaj było z terenu gminy Krzyżanów, to słyszałem takie głosy pochwalne „macie to, 

co chcieliście przez tyle lat, takim waszym zamierzeniem było, ale macie coś takiego, że aż 

żałujemy, że wy to macie”. Można powiedzieć, że jesteśmy bogatsi nawet od miasta Kutno, 

że miasto Kutno o ile robi jakąś imprezę, mam tu na uwadze zewnątrz, to nie ma miejsca, 

żeby zrobić pod zadaszeniem. Kiedy była mowa, że oprócz Domu Kultury pobudujemy 

również amfiteatr, ktoś powiedział, co ten Jasiński na głowę upadł? Amfiteatr na wsi? Dzisiaj 

z tego amfiteatru też możemy być dumni. Każdego razu, ilekroć razy chcieliśmy coś 

zorganizować na powietrzu, to się lała woda do środka, a to trzeba było budować, różne były 

przeszkody natury przyrodniczej, zawsze było źle. Dzisiaj jest wspaniały. Może nie wszyscy 

tak podchodzą do tego, ale ja słucham głosu ludzkiego. Ci, co przyjeżdżają z zewnątrz, to 

mówią właśnie, jaka wspaniała scena, jaki wspaniały amfiteatr, bo ja to tak nazywam 

„amfiteatr”. Dzisiaj się mówi obecnie, że to miejsce przy Domu Kultury będzie w dalszym 

ciągu upiększane. Już pan Wójt wyszedł z propozycją, że będą zadaszenia takie, które będą 

stanowiły coś takiego jak namioty, żeby to było na stałe, żeby to było wspaniale. Czyli Dom 

Kultury będzie taką wspaniałą wizytówką nie tylko dla Krzyżanowa, ale dla okolic, ale przede 

wszystkim proszę państwa dla naszych dzieci, dla naszych pokoleń. Jestem też dumny z tego, 

że w roku ubiegłym oddane też zostało wysypisko śmieci, chociaż ono było wielką walką, 

walką ludzi, którzy nie chcieli dopuścić do tego, żeby to wysypisko powstało, żeby to 

wysypisko zostało rozbudowane. Ale my od minionych lat podjęliśmy taką uchwałę, że na 

naszym terenie gminy Krzyżanów, ten teren jest wyznaczony na ten cel i już nie mieliśmy 

odwrotu, żeby zmienić Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ale parę osób było i stron do 

dnia dzisiejszego, którzy uważają, że niesłusznie powstało, że to jest zakałą dla gminy 
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Krzyżanów. Ja inaczej uważam, że to nie jest zakałą dla gminy Krzyżanów, bo to jest złota 

kura, która przynosi złote jajka. To wysypisko, które obecnie jest, ono nie stanowi zagrożenia, 

bo ja tam mam wokół tego wysypiska grunty. Jestem prawie tam codziennie. Ludzie ci, co 

takie snują uwagi, to mi się wydaje po to tylko, żeby przypisywać łatkę i wrzucać taki kamyk 

niezgody do naszego ogródka. Z tego wysypiska gmina czerpie profity, a czerpie na poprawę 

trudnej sytuacji w naszej gminie. Najgorszym złem w roku ubiegłym, to zakała Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zniszczyła nam w roku ubiegłym wszystkie drogi 

wokół autostrady. Tak zniszczyła fatalnie nasze drogi lokalne, jak i również drogi powiatowe. 

I tutaj właśnie apel do państwa ze Starostwa Powiatowego, do przedstawicieli, szczególnie do 

radnego z naszych okolic, z gminy Krzyżanów, proszę zobaczyć, jaki jest stan dróg. I my tutaj 

ubolewamy nad drogą Krzyżanów – Kaszewy, ale jeszcze się prawie daje jako tako 

przejechać, jako tako mówię. Ostatnio, kiedy nie ma wody na drodze, to można te dziury 

jakoś omijać, ale kiedy jest woda, to wpada się w dziurę i trudno z niej wyjechać, a tych dziur 

jest moc. Ale kiedy pójdziemy na drogę przy cmentarzu w Łękach, to tam nie można 

przejechać. Kochani, to są wasze drogi. Wy powinniście w tej materii coś zrobić, bo przecież, 

albo powiecie, że nie będziecie remontować, albo chociaż dajcie nam nadzieję, nie mówię, 

żeby robić remont generalny, ale żeby ta droga była przejezdna, bo obecnie nie jest ona do 

przejazdu. Niszczą się pojazdy… 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska zwróciła uwagę radnemu Z. Jasińskiemu, że w tej 

chwili Rada ma dyskutować nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

Radny Z. Jasiński – panie Wójcie, życzę panu, aby założone inwestycje na 2012 wykonał pan 

z taką dumą i honorem dla dobra gminy jak w roku 2011. Życzę panu wszelkiej pomyślności. 

My panu pomożemy. Proszę państwa, dlaczego można tak dobrze i ładnie budować? A 

dlatego, że jest jedność w Radzie Gminy. Wszystkie inne poczynania nie wyszłyby tak 

dobrze, gdyby nie było jedności w Radzie Gminy. Zasługa też pana Wójta, że pan potrafił 

zjednoczyć tą Radę. Wszystkiego najlepszego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – też dziękuję naszym radnym, że rzeczywiście, 

współpraca między nami układa się dobrze i możemy współpracować z Wójtem. 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 

2011 rok. 
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Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła o głosowanie w sprawie  udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za rok 2011. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

„Za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011 głosowało 14 radnych.   

Przewodnicząca Rady Gminy – stwierdzam, że uchwała nr XII/101/2012 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2011 rok  została podjęta 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy,  tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – chciałbym serdecznie podziękować radnym za udzielenie 

absolutorium. Tak, jak wcześniej pan radny Jasiński stwierdził, oczywiście słusznie: zgoda 

buduje, niezgoda rujnuje. Dzięki temu, że jest zgodna Rada, zgodni sołtysi, dobra kadra 

pracowników w gminie, pani Sekretarz, pani Skarbnik, pan od inwestycji, to można coś 

zrobić. Wtedy, kiedy, sięgnąć pamięcią dwa, trzy lata temu było dużo trudniej, bo z jednej 

strony ktoś chciał budować, a drugi robił wszystko, żeby to nie było budowane i naprawdę 

trzeba było się dobrze nagimnastykować, żeby i policji wyjaśniać i różnym instytucjom, 

dlaczego się chce coś dobrego zrobić, a dlaczego ktoś ma inne spojrzenie. Bardzo serdecznie 

dziękuję i myślę, że jeżeli będzie zgoda, to te inwestycje w gminie powinny iść do przodu i 

posuwać się ku lepszemu. Myślę, że te przyszłe lata powinny być nie gorsze tylko lepsze, bo 

ten rok, który mamy teraz, dopiero pierwszy rok, w którym mamy podatek od nieruchomości 

za te dziesięć sztuk elektrowni wiatrowych. To jest kwota ok. 450.000 zł, która  dojdzie nam 

rocznie. Uważam, że to jest bardzo dużo. Z tego, co wiem, są dwie firmy i to bardzo 

poważnie zainteresowane, które chcą jeszcze wybudować następne elektrownie wiatrowe. Ja 

jestem „za”. Są tacy, którzy są przeciwni, ale myślę, żeby wszędzie była uciążliwość, jak z 

takiej elektrowni wiatrowej. Taka uciążliwość, to myślę, że to nie jest uciążliwość, bo ludzie, 

którzy mieszkają przy drodze jakiejś tam może średniej ruchliwości, dużo większa jest ta 

uciążliwość aniżeli od takiej elektrowni wiatrowej. Jeszcze raz, serdecznie dziękuję za to 

absolutorium.  

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał  – stanowią one załączniki nr  12, 13, 

14 i 15  do nin. protokołu. 

4a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, z projektem uchwały wszyscy radni zapoznali 
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się na posiedzeniu Komisji. Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać  

głos w tej sprawie – nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała nr XII/102/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

4b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, z projektem uchwały wszyscy radni zapoznali 

się na posiedzeniu Komisji.  Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać  

głos w tej sprawie – nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała nr XII/103/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2012-2015 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

4c. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i 

czystości dróg powiatowych. 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. - jak co roku podejmujemy taką uchwałę, ażeby 

móc, krótko mówiąc, legalnie wykaszać pobocza przy drogach powiatowych. Po tej uchwale 

będzie spisane ze Starostwem porozumienie. Prawdopodobnie będą to jakieś środki 

niewielkie. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie – nikt z 

radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała nr XII/104/2012 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
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4d. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

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

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, z projektem uchwały wszyscy radni zapoznali 

się na posiedzeniu Komisji.  Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać  

głos w tej sprawie – nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała nr XII/105/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za 

korzystanie z tych obiektów została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krzyżanowie za 2011 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy - wszyscy radni zapoznali się ze 

sprawozdaniem na wspólnym posiedzeniu Komisji. Na pytanie Przewodniczącej, czy są 

jeszcze jakieś uwagi do sprawozdania - nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

 

Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Krzyżanów. 

Ocena stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy - wszyscy radni zapoznali się z oceną na 

wspólnym posiedzeniu Komisji. Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś uwagi do 

oceny - nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr XI/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca  2012 

roku.  

Protokół nr XI/2012 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół nr XI/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2012 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  
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Salę konferencyjną opuścił radny Tadeusz Liwiński. Od tej pory w sesji bierze udział 13 radnych. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy Tomasz Jakubowski. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

W trakcie składania sprawozdania przez Wójta Gminy T. Jakubowskiego, na salę konferencyjną przybył 

Kierownik Projektu Piotr Bobel z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddz. w Łodzi. W tym 

momencie Wójt Gminy przerwał składanie sprawozdania. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – poprosiłem pana, ażeby pan przedstawił, jaka jest tutaj sytuacja 

dalszej budowy autostrady, czy my jako gmina, która miała spisane porozumienie z firmą 

„Poldim”, możemy jeszcze mieć nadzieję, że to porozumienie zostanie w jakiś sposób 

zrealizowane. Jest sporo dróg nieprzejezdnych na dzień dzisiejszy, nie mówiąc już o drogach 

powiatowych. Drogi nasze gruntowe są takie, że naprawdę, teraz idą żniwa i mieszkańcy 

mogą potwierdzić, że w okolicach budowanej autostrady z niejednego pola ze zbożem się nie 

dojedzie, bo nie będzie którędy. Naprawdę jest bardzo zła sytuacja. I takie jest pytanie, czy to 

porozumienie to firma, która przejmie budowę po „Poldimie”, będziecie na niej w jakiś 

sposób presję wywierać, żeby te porozumienia realizowała, czy nie będziecie, czy w jakiś 

sposób rozmawiacie o tych porozumieniach z firmami, które są zainteresowane budową 

autostrady, bo z tego, co wiem, „BOGL a Krysl” ma przejąć dalszą budowę odcinka 

autostrady, ale jak pan dyrektor mówił wcześniej, raczej na dzień dzisiejszy nie ma nic 

pewności. 

 

Kierownik Projektu Piotr Bobel z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddz. w 

Łodzi powiedział m.in. – jeśli chodzi o tą umowę, którą państwo podpisali z firmą „Poldim”, 

w momencie kiedy została 13 czerwca ogłoszona upadłość likwidacyjna i ustanowiony 

syndyk, tak naprawdę ten syndyk już nas poinformował, że odstępuje od umowy (…), mimo 

że takiego zapisu nie mamy w kontrakcie. Tak, że postawił nas przed faktem dokonanym i 

takie rozwiązanie nastąpi z firmą „Poldim” i ma również prawo do odstąpienia od 
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jakichkolwiek umów, również tych samorządowych, a więc państwa. Druga rzecz, że 

rzeczywiście firma „BOGL a Krysl” będzie kontynuowała roboty. Nie mogę teraz powiedzieć 

czy dokończy całej budowy. Natomiast przez następne dwa miesiące będzie kontynuowała 

swój zakres robót i też korzystała z państwa dróg rozumiem. Jedyną szansą w tym momencie 

dla państwa jest wejście w tym momencie w nową umowę z firmą „BOGL a Krysl”  i 

przeniesienie tych zobowiązań, które nie zostały zrealizowane w ramach tej umowy na firmę 

„BOGL a Krysl”. Ta firma będzie budowała według starego zakresu firmy „Poldim”. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – z mieszkańcami rozmawiałem niektórymi i mieszkańcy 

powiedzieli wręcz w ten sposób: panie Wójcie, do tej pory koło mnie jeździli, wpuszczałem, 

bo jest porozumienie podpisane, że naprawią drogę. W takiej sytuacji czy to będą „BOGL a 

Krysl”  czy nie „BOGL a Krysl”, to jeżeli „BOGL a Krysl”  chcą jeździć, to najpierw tą drogę 

przywrócą do stanu takiego jak powinien być, dopiero wpuścimy ich dalej, niech sobie 

„BOGL a Krysl”  budują autostradę. Jeżeli nie, to po prostu nie będą mogli jeździć „BOGL a 

Krysl”. Po prostu mieszkańcy nie dadzą jeździć, bo jedyne wyjście chyba tutaj jest, że 

najpierw wykonanie porozumienia, a dopiero budowa. To jest jedyne wyjście. Dotychczas 

podpisane porozumienie nic nie dało i może być teraz następny raz, że podpiszemy z 

następnymi i następni nas wykiwają. Tak, że najpierw zrobią te drogi i dopiero będą jeździć. 

Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, najbezpieczniejsze. 

 

W dalszej części obrad toczyła się dyskusja nt. naprawienia dróg na terenie gminy, które 

zostały uszkodzone przy budowie autostrady i kto to ma zrobić. Następnie Kierownik 

Projektu P. Bobel opuścił salę konferencyjną. 

 

Kolejnym tematem dyskusji był zły stan dróg powiatowych na terenie gminy i termin ich 

naprawy. Z ramienia Starostwa Powiatowego w Kutnie wyjaśnień udzielał Artur Góreczny. 

 

Po dyskusji sołtys sołectwa Kuchary Ryszard Siuda prosił pana A. Górecznego o postawienie 

w Marcinowie drogowskazu, że tą drogą dojedzie się do Kuchar. 

Salę konferencyjną opuścili przedstawiciele Starostwa Powiatowego.   
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8b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącej Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena 

Jabłońska:    

- pełniła cotygodniowe dyżury w Urzędzie Gminy, 

- przygotowała dzisiejszą sesję,  

- brała udział w posiedzeniu Komisji, 

- w dniu 30 maja br. wzięła udział w spotkaniu nt. składowania dwutlenku węgla, które 

odbyło się w Łodzi. 

 

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.  

Brak. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie będę czytał już do końca sprawozdania. Rzeczywiście, 

byliśmy na tym wyjeździe. Było to spotkanie konsultacyjne, informacyjne w Łodzi odnośnie 

projektu nad składowaniem dwutlenku węgla. Były wszystkie ościenne gminy poproszone, 

przedstawiciele. Ja byłem, kilku radnych, którzy mieli czas pojechać. Praktycznie nic nowego 

się nie dowiedzieliśmy, bo są badania, będą dalej przeprowadzać badania. Te nasze rejony 

tutaj, okolice Bedlna, Oporowa, Żychlina, Kutna, Krzyżanowa, Piątku są dla nich najbardziej 

atrakcyjne. Czy będzie zatłaczane, czy nie będzie – nie wiadomo. W każdym razie 

podkreślają jedno, że bez zgody mieszkańców, bez zgody samorządu na pewno nie będą na 

siłę wchodzić i się wpychać. Ja myślę, że oni mają nadzieję, że gminy same pójdą ponieważ 

oni oferują jakieś tam niezłe pieniądze za to składowanie dwutlenku węgla i to będzie decyzja 

później mieszkańców gmin czy udostępniamy teren czy nie. Ale czas pokaże, może za 

wcześnie nawet o tym za bardzo mówić, bo jest za wiele niewiadomych, ażeby teraz  

sondować czy będzie zatłaczane czy nie. 

Następnie Wójt Gminy poinformował o organizowanej wycieczce do Ciechocinka. 

 

Sołtys sołectwa Wojciechowice Bożena Popławska zwróciła się z pytaniem, czy to „Pini” 

musi tak śmierdzieć.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski odpowiedział, że jako mieszkaniec Julianowa też czuje, ale gmina 

nie ma na to wpływu. „Były wysyłane pisma, były przeprowadzane rozmowy, również z 

Prezydentem m. Kutno, ale nie mamy na to wpływu”.  
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Sołtys sołectwa Wały Dorota Szara prosiła o naprawę drogi Wały-Konary.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski poinformował, że na tej drodze będzie położony dywanik 

asfaltowy w odpowiednim czasie.  

 

Pan R. Siuda prosił o naprawienie rynien na budynku po szkole w Kucharach.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział, że rynny są już zakładane. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kamelak w imieniu mieszkańców oraz własnym 

podziękował panu Wójtowi Gminy za naprawę dachu i remont. 

 

Radny Andrzej Kasztelan podziękował panu Wójtowi Gminy za szlakę. Dodał, że wśród 

mieszkańców bardzo trudno znaleźć chętnych, którzy ją przywiozą.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – zawartość tych beczek z „Pini”, która 

jest wywożona na pola czy jest dobra dla ziemi, bo jej zapach nie jest miły dla nosa.  

 

Ad. 11. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 11.20 Przewodnicząca Rady Gminy 

zamknęła sesję słowami: „zamykam XII sesję Rady Gminy Krzyżanów.”   

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                    Obradom przewodniczyła:                                                                    

insp. D. Idziak                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                             Magdalena Jabłońska 

 


