RG.0002.4.2016

P R O T O K Ó Ł NR XII/2016
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 27 WRZEŚNIA 2016 ROKU
Obecni:
- 13 radnych według załączonej listy obecności (spóźniony Tadeusz Liwiński, nieobecni: Justyna
Politowicz i Andrzej Włodarczyk),
- 27 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),
- zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska – Sekretarz Gminy, Hanna
Wegner – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do
nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XII sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów, zaproszonych gości 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. Złożenie ślubowania przez radną.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Obwieszczeniem z dnia 27 czerwca 2016 r. o
wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzyżanów przeprowadzonych w dniu
26 czerwca 2016 r., Komisarz Wyborczy w Skierniewicach ogłosił, że radną została wybrana z
listy nr 1 Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Jakubowskiego Szwajewska Wioletta
Anna. Gratuluję. Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, pani radna złoży ślubowanie. Odczytam rotę
ślubowania, a pani potwierdzi ślubowanie słowem „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z
dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę wszystkich o powstanie. „Wierna
Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnej sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
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Radna Wioletta Szwajewska potwierdziła złożenie ślubowania słowem „ślubuję” oraz dodała
zdanie „Tak mi dopomóż Bóg.”
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – bardzo dziękuję. Raz jeszcze gratuluję i życzę
owocnej pracy w Radzie i dobrej współpracy z radnymi, z panem Wójtem Gminy oraz
sołtysami z korzyścią dla całej gminy i dla wszystkich mieszkańców.
Na salę konferencyjną przybył radny Tadeusz Liwiński. Od tej pory w sesji bierze udział 13 radnych.

Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019,
c) uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Krzyżanów,
e) uchylenia uchwały Nr XI/146/2016 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”,
f) uchwalenia „Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy Krzyżanów”,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Krzyżanów,
h) sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Krzyżanów, stanowiącej własność
Gminy Krzyżanów,
i) przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części obszaru miejscowości
Kaszewy Dworne,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów.
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6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów – rok
szkolny 2015/2016.
7. Przyjęcie protokołu nr XI/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku.
8. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie, na wniosek Wójta Gminy wniósł o zdjęcie z porządku obrad w punkcie „5”
podpunkt „h” projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy
Krzyżanów, stanowiącej własność Gminy Krzyżanów.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o
dokonanie zmian w porządku obrad.
Nikt z radnych nie zgłosił więcej propozycji zmian porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poddał zaproponowaną przez siebie zmianę pod
głosowanie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składu
Rady, tj. 13 głosami „za”.
Porządek obrad XII sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019,
c) uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
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d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Krzyżanów,
e) uchylenia uchwały Nr XI/146/2016 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”,
f) uchwalenia „Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy Krzyżanów”,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Krzyżanów,
h) przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części obszaru miejscowości
Kaszewy Dworne,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów.
6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów – rok
szkolny 2015/2016.
7. Przyjęcie protokołu nr XI/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku.
8. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

Na sekretarza obrad Przewodniczący zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Józefa Pawłowskiego.
Innych kandydatur radni nie zgłosili.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Józefa Pawłowskiego.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Ad. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
Informacje stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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Informację przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. radni nie wnieśli uwag ani
pytań.
Ad. 5 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 i 13 do nin. protokołu.
5a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł już pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/147/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
5b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Wegner.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/148/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2016-2019 została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
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5c.

uchwalenia

Programu

współpracy

Gminy

Krzyżanów

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2017 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Izabella Sobolewska.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/149/2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
5d. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Krzyżanów.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sobolewska.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu uchwałynikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami
„za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
5e. uchylenia uchwały Nr XI/146/2016 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów” .
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu uchwałynikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/151/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/146/2016 Rady Gminy
Krzyżanów w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Krzyżanów” została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

5f.

uchwalenia „Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy

Krzyżanów”.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu uchwałynikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/152/2016 w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej
na terenie Gminy Krzyżanów” została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
5g. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Krzyżanów.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Radny Zygmunt Jasiński powiedział m.in. – w tym punkcie chciałem poruszyć sprawę
utrzymania gminy w czystości. Wszyscy rolnicy nie przyczyniają się do tego. Wywożąc
obornik na pole – zanieczyszczają drogę. Panie Wójcie, my podejmujemy uchwałę, a tego nie
przestrzegamy wszyscy. Skoro ubrudziłeś drogę, to należałoby doprowadzić ją do kultury.
Przykład – Różanowice. Apel do sołtysów, radnych – dbajmy o porządek.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu uchwałynikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.

8
Uchwała Nr XII/153/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
5h. przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół oraz części
obszaru miejscowości Kaszewy Dworne.
Wójt Gminy T. Jakubowski – uwagi są za bardzo szczegółowe. Będą one rozpatrywane przy
zmianie Planu.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu uchwałynikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj w pierwszej kolejności poddał pod
głosowanie uwagi wniesione do wykładanego do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium:
- uwaga nr 1 dotyczy działki nr 39 i 40.
Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi?
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uwaga nr 1 jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” nie została uwzględniona.
- uwaga nr 2 dotyczy działki nr 39.
Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi?
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uwaga nr 2 jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” nie została uwzględniona.
- uwaga nr 3 dotyczy działki nr 39.
Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi?
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uwaga nr 3 jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” nie została uwzględniona.
- uwaga nr 4 dotyczy działki nr 38 i 39.
Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi?
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uwaga nr 4 jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” nie została uwzględniona.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/154/2016 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów, dla części obszaru miejscowości Sokół
oraz części obszaru miejscowości Kaszewy Dworne została podjęta jednogłośnie, tj. 13
głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
5i. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krzyżanów.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał treść projektu uchwały.
Następnie zwrócił się z pytaniem, czy radni mają jakieś uwagi do projektu uchwały. Nikt z
radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XII/155/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Ad. 6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów
– rok szkolny 2015/2016.
Informacja stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski, zwracając szczególną uwagę na wyniki
egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu w szkołach podstawowych: „Bardzo dobre wyniki.
Trzeba chylić czoła nauczycielom. Jak jestem Wójtem 10 lat, to chyba najlepszy wynik na
przestrzeni tych lat.”
Radny Z. Jasiński - to, co właśnie powiedział pan Wójt, to był to jeden z lepszych egzaminów
i sprawdzianów.(…)
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr XI/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2016
roku.
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Protokół nr XI/2016 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
Protokół nr XI/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
8b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Czekaj:
- pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy,
- brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im.
Wł. Szafera w Kterach,
- kontaktował się z pracownikami Urzędu w sprawach dot. mieszkańców gminy,
- reprezentował Radę Gminy na dożynkach gminnych, a także na uroczystości z okazji
jubileuszu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zespołów śpiewaczych,
- uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Z. Jasiński - ja mam pytanie do pana Wójta. Panie Wójcie, przede wszystkim dziękuję
serdecznie za wykonani zadań, które zostały. Wiem zrealizowane w I półroczu. Wiem, że w
budżecie gminy była zawarta budowa chodnika w Łękach i innych miejscowościach. Jak się
przedstawia ta sprawa na dzień dzisiejszy? Czy są jakieś dobre nadzieje, czy nie? Liczymy na
pewnego rodzaju dofinansowanie, prawda? A jak jest na chwilę obecną?

Wójt Gminy T. Jakubowski - już powiem. W budżecie rzeczywiście mamy zapisane „budowa
chodnika w Łękach wraz z parkingiem przy kościele” i drugi chodnik mamy zapisany „budowa
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chodnika w Młogoszynie”. I tak, jak uzgadnialiśmy na Komisjach, podejmowaliśmy taką
uchwałę pod tym kątem, że nie będziemy robić na siłę z własnych pieniędzy, tylko będziemy
czekać aż będą uruchomione nabory wniosków, gdzie będzie można pozyskać dofinansowanie
na budowę tych chodników. Na tą chwilę nie było żadnych naborów. Z tego co wiem, to w tym
roku ma nie być. Także, w tym roku na 100% ten chodnik nie powstanie, a na przyszły rok, to
będziemy wiedzieć, czy będą nabory, czy nie będą. O niektórych naborach informują nas z
wyprzedzeniem trzy miesięcznym, a o niektórych dowiadujemy się, jak się sami dowiemy
swoimi kruczkami. Różnie to bywa, ale staramy się na bieżąco być z tymi ogłaszanymi
konkursami. Także, jeżeli będą nabory, na pewno gmina będzie składała wniosek na ten
chodnik. Nie mówię, że nie jest potrzebny ten chodnik, bo bardzo jest potrzebny i może
bardziej, jak w innych miejscowościach, zwłaszcza, gdzie jest kościół i spore zaludnienie.
Także, ja myślę, że ten temat będzie wykonany wcześniej czy później, z dofinansowaniem czy
bez. Ale na tą chwilę, mamy jeszcze sporo tych dróg, co prawda powiatowych, ale
uczęszczanych też przez nas i myślę, że priorytetem na przykład w tym roku była budowa drogi
Sokół-Krzyżanów, gdzie na pewno bardziej potrzebna jest ta droga, jak ten chodnik czy parking
przy kościele.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski - ja może z takich informacji z gazety
„Lokalnej”. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Starostwo Kutnowskie ufundowało, że tak
powiem, siłownię. I taka siłownia jest na terenie gminy Krzyżanów, konkretnie w GOKiS. To
się nazywa panie Wójcie „Powiatowe Centrum Aktywności Fizycznej”. Na czym to polega,
czy to tylko wokół tej siłowni ma być, czy jeszcze dodatkowo coś Powiat funduje, że tak
powiem, gminom. I jeszcze jedna taka uwaga, ta siłownia tutaj, bo mam rozpiskę z tej gazety,
czynna jest w Krzyżanowie od 8.00 do 15.00. To jedynie emeryci z wnuczkami mogą chodzić,
bo pozostali pracują w tym momencie. Pasowałoby, żeby ta siłownia w godzinach
popołudniowych była czynna.

Wójt Gminy T. Jakubowski - nie wiem, skąd gazeta „Lokalna” miała informacje odnośnie
godzin otwarcia, bo ani nas nie pytano kiedy ta siłownia została uruchomiona, w jakim czasie.
Informacje odnośnie tej siłowni zamieściliśmy w Biuletynie, który za tydzień, za półtora
wyjdzie do mieszkańców. Rzeczywiście, jakieś cztery lata temu Powiat Kutnowski napisał
projekt z funduszy norweskich i z tego projektu Powiat Kutnowski dostał dofinansowanie, tam
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jest spore dofinansowanie, na zakup tych siłowni dla mieszkańców na terenie Powiatu. I
rzeczywiście, do nas też zwrócono się z tym, ażeby te siłownie uruchomić. Dostaliśmy takich
urządzeń do siłowni na terenie gminy Krzyżanów około dwunastu, w tych granicach. Te
siłownie podzieliłem sam. Część tych urządzeń postanowiłem, że będzie w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu, natomiast część tych urządzeń siłowni jest przekazanych do Gimnazjum, do
hali sportowej. Jak ja pamiętam, to i Gimnazjum, i w GOKiS są tam godziny takie zapisane, z
tego co pamiętam, to np. poniedziałek jest dniem, w którym do godz. 20.00 ta siłownia będzie
czynna w GOKiS, w Gimnazjum do 16.30. W każdym razie, na pewno po godz. 15.00 będą
czynne na terenie naszej gminy te dwie siłownie. Jedna jest w Gimnazjum, druga jest w GOKiS.
Szczerze mówiąc, to za ten prezent, siłownie to mamy w Gimnazjum, trochę dla nas więcej
kosztów i obowiązków, bo tak: trzeba zapewnić pomieszczenie i to dość duże, trzeba zapewnić
warunki do tej siłowni, trzeba zapewnić opiekuna, trzeba zapewnić całą biurokrację, bo od
osoby, która przychodzi na taką siłownię trzeba spisać PESEL i pozostałe dane po kolei, nigdzie
te dane nie mają się wydostać. Także, sporo tych obowiązków jest i roboty GOKiS i
pracowników Gimnazjum. Siłownie są już uruchomione. Serdecznie państwa zapraszamy. W
Biuletynie Informacyjnym będą informacje dla mieszkańców. Ma jeszcze być przekazanych
sześć rowerów, też z tego funduszu. Też mają być wypożyczane w GOKiS. Nie wiem, kto to
będzie naprawiał, kto to będzie pilnował. Jeszcze, może państwu będzie się to wydawało
dziwne i trochę takie nienormalne, bo na tą siłownię mogą osoby przyjść pełnoletnie. Jeżeli jest
niepełnoletni, to z opiekunem prawnym. Takie są wymogi, taki jest regulamin. Tego nie
zmienimy, bo takie jest porozumienie podpisane. Taką informację też w Biuletynie
zamieściliśmy.

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poinformował Radę, że Wójt Gminy przyznał dotację
celową w wysokości 50.000 zł Spółce Wodnej „Krzyżanów” na realizację zadania pn.
„Konserwacja gruntowa – wykaszanie skarp, cięcie krzaków wraz z ich rozdrobnieniem,
odmulanie mechaniczne rowów: RH, RH10, RH11, RH11/1, RH12, RH13, R71 w
miejscowościach: Julianów, Kaszewy Dworne, Różanowice, Krzyżanów, Władysławów o
łącznej długości 12075 mb.”
Pismo Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 7 lipca 2016 r. stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
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Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka - odnośnie chodnika i parkingu przy kościele.
Ja również składając zapotrzebowanie do budżetu na przyszły rok dopisałam, rozmawialiśmy
zresztą wcześniej, jeżeli by była taka możliwość, przykrycie rowu za kościołem w stronę
państwa Tomczaków, od państwa Kubiaków do państwa Tomczaków, ponieważ, jak mówiłam
wcześniej panu Wójtowi, on jest notorycznie zaśmiecany, notorycznie zarośnięty. Jest blisko
sklep, dzieci idą do szkoły, ze szkoły, rzucają śmieci, butelki. Nieestetycznie to wygląda, a jak
tu jeden z radnych powiedział – dbamy o estetykę. Trudno żebyśmy stale chodzili, czy prosiła
pana Wójta, czy ja sama, żeby ktoś przyszedł i sprzątał ten brud wiecznie. Poza tym, panie
Wójcie, chciałabym się dowiedzieć jaka jest reakcja Powiatu na przeniesienie przystanku, bo
jeżeli myślimy o budowie chodnika i parkingu przy kościele, ja również wysłałam pismo, tak,
jak rozmawiałam z panem Wójtem. Jest to pismo mieszkańców popierające przeniesienie
przystanku od państwa Jatczaków do, przy kościele, tu, gdzie przystanek MZK. Następna
sprawa panie Wójcie, już tak biegnę troszkę, ale mówimy tutaj o drogach, kiedy w końcu będzie
zrobiona od Młogoszyna przez Łęki w stronę Bedlna i od Łęk w stronę Krzyżanowa.

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli chodzi o ten rów, ja kojarzę, wiem o co chodzi. Nie
pamiętam dokładnie projektu tego chodnika, ale przy projektowaniu brane było pod uwagę
przykrycie tego rowu i w miejsce tego rowu chodnik, ale nie pamiętam, czy tak jest w projekcie,
czy nie. Pani Bożenko, jeżeli ma pani chwilę czasu, można do pana Jurka iść, wyciągnie projekt
i zobaczy, czy taka wersja została, czy jest inna wersja z chodnikiem po drugiej stronie. Jeżeli
chodzi o przystanek, reakcja jest taka, jak i w stosunku do mieszkańców, czyli nie ma reakcji.
Jeżeli chodzi o drogę, możemy robić wszystkie. Jest to droga powiatowa. Powiat twierdzi, że
robi na tyle na ile może. No, być może, że tyle mogą. Wszystkich dróg powiatowych też nie
porobimy. Ale szczerze mówiąc, ta droga wśród tych pozostałych dróg powiatowych, nie jest
najgorsza. (…) W porównaniu do drogi w Pawłowicach czy w Kterach, to nie jest najgorsza.
Wszystkich naraz nie porobimy. I tak zrobiliśmy w tym roku za 1.600.000 zł drogę powiatową.
Podejrzewam, że sporo więcej, jak Powiat na całym powiecie, na całym swoim terenie. Także,
wszystkiego naraz nie porobimy. W moich oczach też lepiej, jakby kawałek drogi zrobili, jak
budować te siłownie, no, ale może te siłownie zostawią za 10% wartości, to dobre i to.

Pan (…) – chciałem się zapytać, już ostatni raz, już więcej na sesji nie będę pytał, co dalej z
tym pałacem w Młogoszynie. Czy oprócz tej skargi kasacyjnej podejmujecie jakieś tam
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działania czy nie? Mnie to interesuje. Pałac w Młogoszynie przedstawia wartość 3-5 mln zł.
Jest to pokaźny dochód. Natomiast, jeżeli by to odziedziczył spadkobierca, to będzie wielka
strata. Ja jeszcze dzisiaj czytałem tą skargę kasacyjną, którą pani mecenas napisała i muszę
powiedzieć, że według mnie brakuje krótkiego rzutu historycznego i dowodów. Poza tym,
sprawa przedstawienia samego pałacu, a to nie był pałac. To był dworek szlachecki. Zaniedbany
przed wojną. (…) Porozbierano dobry pałac w Krzyżanówku, Jagniątkach. To były dobre
pałace. (…) Te zmiany kulturalne, jakie były wprowadzone w tym okresie, no były.
Nieprzychylny sąd w Warszawie, nieprzychylny wyrok Sądu Wojewódzkiego, gdyby takie
uzupełnienia do tej skargi dosłać, może byłaby mowa o wygranej, a nie przegranej. Nie urągam
nikomu. Chodzi o to, żeby nie stracić tego pałacu. Majątek jest duży. Trzeba uzupełnić o te
sprawy.

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli byśmy sprzedali ten pałac, rzeczywiście, w 2010 roku
zrobiłem dwukrotnie spotkanie z mieszkańcami Młogoszyna i taką sugestię przedstawiałem
mieszkańcom, żeby ten pałac sprzedać, bo gminy za bardzo nie stać było, a jak stać, to lepiej
było zrobić kawałek drogi, aniżeli remont takiego pałacu za 2 mln zł, gdzie mieszka pięć osób
czy cztery osoby. Taka sugestia była. Spotkanie z mieszkańcami dwukrotnie się odbyło.
Prosiłem mieszkańców, żeby wyrazili zgodę na sprzedaż tego pałacu. W zamian za to gmina
by pobudowała, bo były fundusze na budowę świetlic, tak, jak pobudowała w Krzyżanowie,
proponowałem dla strażaków jakieś pomieszczenie. Takiej woli mieszkańców nie było. Nie
chciałem robić nic na siłę, kłócić się z każdym. Po jakimś pół roku, może roku od spotkania
zgłosili się spadkobiercy, którzy wyciągnęli rękę po ten pałac. Historii tych wszystkich
wniosków, odwołań nie będę mówił, może pani mecenas powie dokładniej W każdym razie
złożyliśmy ostatecznie skargę kasacyjną w maju, gdzie czekamy na odpowiedź. Z panią
mecenas nie raz tutaj na ten temat dyskutowaliśmy. Z Powiatem też dyskutujemy, jak oni sobie
radzą w przypadku Zamku w Oporowie, w jaki sposób go bronią, jakich kruczek prawnych
używają. Pani mecenas też ma kolegów, koleżanki mecenasów, którzy też w różnych sprawach
biorą udział, też bronią różnych majątków. Może pani mecenas się wypowie, czy słabo ta
skarga była napisana, czy dobrze. Nie mnie jest oceniać, nie jestem tutaj mecenasem,
prawnikiem. Uważam, że pani mecenas dała z siebie to, co powinna dać i naprawdę sporo pracy
w to włożyła. Za chwilę pani mecenas powie coś na ten temat. Natomiast, jeżeli chodzi o
majątek tego pałacu, nie wiem, czy jest wart 3 czy 4 miliony. Wątpię, bo jak słyszałem pan (…)
za ten pałac z kompleksem łąk, ogrodów chce 8 mln zł i nikogo nie ma. A tu ma na tą chwilę
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wartość bardziej historyczną niż materialną. Ma wartość niezaprzeczalnie na pewno dużą i na
pewno zrobimy wszystko, żeby tego majątku nie oddać, żeby nam nie zabrano. Natomiast,
jeżeli chodzi tutaj o formę prawną i nasze starania, to poproszę panią Agnieszkę, panią
mecenas, żeby na ten temat się wypowiedziała.

Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak – sytuacja jest taka, jak mówiłam na poprzedniej
sesji. Skarga kasacyjna została w maju złożona i czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z mojego doświadczenia wynika, że rok, to jest
minimum oczekiwania na wyznaczenie rozprawy po złożeniu skargi kasacyjnej. Także,
musimy tutaj czekać. Jeżeli chodzi o uzupełnienie skargi kasacyjnej, ja bardzo chętnie ją
uzupełnię, jeżeli ktoś mi dostarczy jakiekolwiek dowody, które by przemawiały za tym, że my
mamy rację. Ja też bym chciała wygrać ten proces, tylko nie ma innych dowodów oprócz tych
na które ja się powołałam. Dowodem może być na przykład jakiś dokument. Dowodem mógłby
być wiarygodny, nowy świadek. Niestety, takich rzeczy nie mamy. Staraliśmy się przeszukać
wszystko co jest możliwe i na te rzeczy się powołać. Jeżeli pan, panie (…) ma jakieś dowody,
to ja bardzo proszę o dostarczenie mi i ja bardzo chętnie uzupełnienie skargi napiszę, jeżeli
tylko będzie coś nowego, ponieważ podstawą uzupełnienia skargi może być tylko, jeżeli mamy
nowe okoliczności istotne w sprawie. To tak to wygląda. Natomiast, jeżeli chodzi o inne
czynności, które możemy podjąć, to z tego względu, że jest złożona skarga kasacyjna i ta
sprawa toczy się przed sądem, to innych czynności w tej chwili podjąć nie można, ponieważ
musimy czekać na zakończenie sprawy sądowej, no, bo ona jest nierozstrzygnięta. Ona jest w
toku i czekamy, jak to oceni sąd. I tak wygląda sytuacja w tej sprawie.

Pan (…) – pani mecenas, ale można przecież przesłuchać tych świadków, których zgłosił
spadkobierca. I przesłuchania tych świadków dołączyć. Nie potrzeba daleko sięgać, można
udowodnić, że pan (…) zarządzał majątkiem w czasie okupacji na miejscu. Prawdopodobnie
był kolaborantem. Można jeszcze poszukać jakiegokolwiek potwierdzenia, że to tak było. (…)
Potwierdzić może syn, jeżeli słyszał od swojego ojca. Poza tym i pan (…) słyszał. Jeżeli
zaczniecie ochraniać kolaborantów, to wyobrażam sobie, to nie wygramy tej sprawy.

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak – panie (…), świadkowie byli przesłuchani. Dowód
przesłuchania świadków został dołączony do materiału dowodowego. Protokół z przesłuchania
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świadków jest w sprawie. Przesłuchiwał Urząd Wojewódzki i te dokumenty są w materiale
dowodowym. Jeżeli pan nie zna akt, no, to proszę tak nie mówić. Jeżeli pan ma nowe dowody,
ja je bardzo chętnie przyjmę, oprócz tego co jest, bo wszystko to, co jest, to jest opisane i jest
przeanalizowane. Jedyna podstawa złożenia pisma w tej chwili, to są nowe dowody, nowe
okoliczności, które będą mogły być potwierdzone, istotne dla sprawy. Istotą sprawy nie jest to,
czy ktoś był kolaborantem, czy nie. Podstawa od tego nie uzależnia zwrotu nieruchomości.
Okolicznością, którą my mamy wykazać, żeby ten pałac został w gminie, to jest okoliczność
taka, że pałac, cały majątek był zarządzany z pałacu, a nie z folwarku. Tylko te rzeczy są istotne.
Więc, jeżeli na przykład byłby świadek, który by pamiętał, jak był zarządzany pałac w 1944
roku albo przed 1939, to wtedy taki dowód byłby ważny. Ale, spójrzmy na daty, taka osoba,
jeżeli by wiedziała o zarządzaniu, musiała by być pełnoletnia, czyli teraz musiała by mieć 100
lat. A świadkowie, którzy byli przesłuchani, to były osoby, które w tych latach były dziećmi. I
one o tym nie mogły powiedzieć. Powiedziały tylko mniej więcej, jak pałac wyglądał. I oni
więcej nic nie wiedzą. Wszystko co wiedzieli powiedzieli, a nowych świadków, niestety, nie
mamy. Nie ma takich osób.

Pan (…) – ale tych świadków przedstawiał spadkobierca.

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak - tak, część świadków przedstawiała nasza strona, część
przedstawiał spadkobierca, ale przesłuchania tych świadków są w materiale dowodowym.

Pan (…) - ja jeszcze z panem (…) będę rozmawiał, żeby pewne sprawy zorganizować i
dołączyć do tej rewizji. Jeśli syn może złożyć, jeśli słyszał, co ojciec mówił, to może złożyć
takie oświadczenie, słyszał, co ojciec mówił. I to będzie ważnym dokumentem.

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak - tylko, czy to jest w temacie zarządzanie majątkiem
Młogoszyn, bo to jest istota sprawy.

Pan (…) - pani mecenas, jak dojdziemy do porozumienia, to się ustali, że będzie. Całą okupację
pan (…) zarządzał majątkiem, nie ulega wątpliwości. To jest słabo udokumentowane.
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Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak - ta okoliczność, że pan (…) w czasie wojny w imieniu
Niemca, który tutaj był, to tej okoliczności nikt nie kwestionował i to jest okoliczność
bezsporna. Okoliczności bezspornych się nie udowadnia.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - jeśli można, do pana (…), proszę pana, jeśli pan ma
jakieś dokumenty czy materiały, które coś wniosą do sprawy, to proszę o kontakt z panem
Wójtem, przez pana Wójta z panią mecenas i po ustaleniu terminu doprecyzować.

Pan (…) - jak wyglądała odpowiedź na te pisma, które wysłał pan (…) do Ministra Rolnictwa,
Ministra Sprawiedliwości. Przyszła już ta odpowiedź czy nie?

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak - jeżeli odpowiedź przyjdzie, to przyjdzie do
wnioskodawcy, czyli do pana (…).

Pan (…) - do pana Popławskiego. Jest tu pan sołtys, to może by powiedział, co tam napisano,
bo mnie to interesuje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - do pana (…). Na ostatniej sesji, jak pan zabierał głos
cytował pan pana (…). Po sesji pan (…) zwrócił się do mnie z uwaga taką, że pan nadużywa
jego nazwiska, że on sobie nie życzy, żeby pan się jego nazwiskiem posługiwał na
wystąpieniach na sesji, żeby pan tylko w prywatnym imieniu występował. Osobiście była do
mnie taka uwaga.

Pan (…) - mnie powiedział co innego.
Sołtys sołectwa Żakowice Marian Jasiński podziękował za wsparcie Spółki w wys. 50 tys. zł
dotacją, podziękował delegatom, sołtysom, że pomogli Spółce. Przed rozpoczęciem prac sołtys
jest powiadamiany. Zarząd ma się zastanowić, jakie prace będą robione w przyszłym roku.
Zgłoszenia do pani Matczak.
Ad. 11. Zamknięcie sesji.
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Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.45 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam XII sesję Rady Gminy Krzyżanów.”

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Insp. D. Idziak

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

