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P R O T O K Ó Ł  NR XII/2020 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 3 LUTEGO 2020 ROKU 
 
 

Obecni: 

-14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecny Michał Jujka),    

-28 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-  pracownicy Urzędu Gminy: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Sekretarz Gminy Izabella Sobolewska, 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska, Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak.    

  

Listy obecności radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy 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 oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że 

zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co wobec 

ustawowego piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok, 

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023, 

    c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

    d) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 2020 rok, 

    e) zmieniająca uchwałę Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, 
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    f) zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, 

    g) zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

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

    h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 

Krzyżanów, 

    i) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2020”, 

    j) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Krzyżanów na lata 2020-2025. 

4. Przyjęcie protokołu nr XI/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 31 grudnia 

2019 roku.   

5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Na wniosek Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zaproponował  

wprowadzić do porządku obrad w pkt 3 lit. „k” projekt uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr 

XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 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. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał zaproponowaną przez siebie zmianę pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania w sprawie zmiany porządku obrad stanowią załącznik 

nr 4 do nin. protokołu. 

 

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składy 

Rady, tj. 14 głosami „za”.  

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów 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 Tomasz Jakubowski – dział 010 - zmniejszamy  plan wydatków  majątkowych o 

kwotę 875.424,00 z zadania inwestycyjne pn.: Budowa/ rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni 

sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyżanów. Dział 900 - zwiększamy plan 

wydatków majątkowych o kwotę 1.115.424,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie 

studium wykonalności planów funkcjonalno - użytkowych oraz montaż instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych 

mieszkańców gminy Krzyżanów”. Dział 926 - zwiększamy plan wydatków bieżących o 

kwotę 25.000,00 zł  z tytułu dotacji na zadania bieżące  z tytułu kultury fizycznej i turystyki, 

w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. To tyle. Ja może powiem, że ta uchwała 

jest generalnie zrobiona w tym kierunku, mamy zamiar w 2020 roku budować stację 

uzdatniania wody w miejscowości Ktery ze zbiornikami w Siemienicach. Tą inwestycję 

planujemy na dwa lata: na 2020 i na 2021. Według wartości kosztorysowej wartość tej 

inwestycji jest przewidywana na 5.356 tys. zł. Na rok 2020 planujemy własnych środków 680 

tys. zł zaangażować. Natomiast pożyczki umarzalnej, którą planujemy umorzyć ją do kwoty, 

do 30% wartości, planujemy zaciągnąć w 2020 2.500 tys. zł. Natomiast w roku 2021 

planujemy zaciągnąć 1.640 tys. zł, natomiast środków własnych będzie 536 tys. zł. To tak 
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przy okazji tej uchwały powiedziałem o tej pożyczce, o której będzie więcej przy następnej 

uchwale. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XII/104/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

3b. zmiany 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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – w tej uchwale mamy pożyczkę, którą zaciągamy w 2020 i 2021 

roku. Spłata tej pożyczki jest rozłożona na 7 lat. Będziemy ją spłacać w latach 2021-2027. 

Natomiast w latach 2027-2030 będzie ona umarzana, te ostatnie raty. Całość tej pożyczki jest 

zaciągana w kwocie 4.140 tys. zł. To tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XII/105/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2020-2023 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

3c. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

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.   
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Wójt Gminy T. Jakubowski – tą uchwałę musimy podjąć, ażeby złożyć wniosek do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o uzyskanie tej pożyczki. Na tą chwilę 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie ma najlepsze warunki, jeżeli chodzi o 

pożyczkę, jeżeli chodzi o finansowanie. Ta pożyczka do 30 % może być umorzona i tak, jak 

mówiłem wcześniej, zaciągamy pożyczkę 4.140 tys. zł. W 2020 będzie zaciągnięte 2.500 tys. 

zł, w 202 w wys. 1.640 tys. zł. Tak, jak mówiłem wcześniej, spłata będzie do 2027 roku. W 

2027, 2028, 2029, 2030 będą raty umarzane. To tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XII/106/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podjęta 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 

3d. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 2020 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni projekt uchwały  omawiali szczegółowo, 

uzgadniali na posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych 

są jeszcze jakieś głosy, uwagi.  

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XII/107/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 

2020 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

3e. zmieniająca uchwałę Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 
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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  głosy, uwagi. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – w budżecie na 2020 mamy zabezpieczone środki finansowe w 

dziale 926 na zadania związane z zakresem kultury fizycznej i turystyki. Tutaj generalnie 

chodzi o staw w Konarach i renowację. Dlatego też, dotychczas mieliśmy też kwotę 

zabezpieczoną 3 tys. zł. Na to zadanie zabezpieczamy kwotę 78 tys. zł. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XII/108/2020  zmieniająca uchwałę Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Krzyżanów 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rokzostała podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

 

3f. zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie 

ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom 

realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

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 – organ prowadzący szkoły określa zasady udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom 

szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole. W związku z 

różnorodnością zadań jakie spoczywają na dyrektorze szkoły, do których oprócz realizowania 
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pensum dydaktycznego zalicza się zadanie kierowania szkołą, należy obniżyć dyrektorom 

tygodniowy wymiar godzin zajęć w stosunku do poprzednich zapisów uchwały. Ja może 

powiem, jaka tu jest propozycja w uchwale: dyrektor szkoły podstawowej przy liczbie 

oddziałów  w szkole do 5 oddziałów – 4 godz., 6-7 oddziałów – 6 godz., 8 oddziałów – 10 

godz., 9 oddziałów  - 12 godz., powyżej 9 oddziałów  - 14 godz.  I może jeszcze tutaj dodam, 

że przez liczbę oddziałów w szkole w tej uchwale rozumiemy liczbę oddziałów liczących co 

najmniej pięciu uczniów. Jeszcze jeden zapis, który tutaj też jest istotny, że w przypadku 

wystąpienia u dyrektora godzin ponadwymiarowych tygodniowy wymiar godzin zajęć zostaje 

podwyższony o liczbę godzin ponadwymiarowych. To tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XII/109/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów 

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie 

ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom 

realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami 

„za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

3g. zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

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

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 – na spotkaniu z sołtysami 24 stycznia, tutaj jedna z pań sołtysów 

zgłaszała, że są osoby, które korzystają z tego miejsca w Goliszewie – wsiadają i wysiadają. 
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Dlatego też, chcemy tam zrobić formalnie, legalnie, żeby był przystanek, żeby mogli wszyscy 

z niego korzystać. To tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XII/110/2020 zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów 

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 29 do nin. protokołu. 

 

3h. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 

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 – mamy budynek po szkole podstawowej w Micinie. Szkoła ta 

została przeniesiona do Krzyżanowa. Kilkakrotnie był ogłaszany przetarg na dzierżawę tejże 

szkoły. Nie ma chętnego. Na tą chwilę tą szkołę ogrzewamy, wietrzymy, staramy się, żeby nie 

została w jakiś sposób  zdewastowana, żeby nie uległa stopniowemu zniszczeniu. Na tą 

chwilę mamy tylko dodatkowe koszty, obowiązki. Dlatego też, podejmujemy taką uchwałę, 

żeby była możliwość ogłoszenia przetargu i sprzedania tejże szkoły. Na pewno ten budynek z 

roku na rok nie będzie droższy tylko będzie tańszy. A jakby ktoś to kupił, to myślę, że jakiś 

podatek będzie z prowadzonej działalności czy z wykorzystywania. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XII/111/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzyżanówzostała podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.   



9 

 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

 

3i. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2020”. 

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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – powiem, że tą uchwałę podejmujemy jak co roku. 

Zabezpieczamy kwotę 80 tys. zł na tego typu działalność. Umowę, którą mamy następny raz 

podpisaną, to jest umowa ze Schroniskiem w Wojtyszkach koło Łodzi. Płacimy tam 7 zł netto 

za dobę pobytu każdego z psów. Na tą chwilę mamy dwadzieścia pięć psów. To tyle, 

dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XII/112/2020  w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 

2020” została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu. 

 

3j. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Krzyżanów na lata 2020-2025. 

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 – wcześniej mieliśmy taką uchwałę sporządzoną w 2015 roku. 

Ten Program mówi generalnie o naszej gospodarce mieszkaniowej, o inwestycjach, o tego 

typu rzeczach.  
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Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XII/113/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanów na lata 2020-2025została podjęta 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu. 

 

3k. 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. 

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

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – zasady, jeżeli chodzi o odbiór odpadów się nie zmieniają. 

Mamy tutaj taką  kosmetyczną zmianę w zapisach: w punkcie pierwszym dokonano zmiany 

tytułu Rozdziału 3. w Dziale II., który otrzymuje brzmienie: „Warunki utrzymania 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc gromadzenia 

odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym”, a było „Warunki 

utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym” i dodajemy w § 11 ust. 5 w 

brzmieniu: „§ 5. Miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym poprzez ich bieżące sprzątanie oraz niedopuszczanie do 

pozostawienia odpadów poza wyznaczonymi do ich gromadzenia pojemnikami lub 

workami.”. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XII/114/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Krzyżanówzostała podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 37 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr XI/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 31 

grudnia 2019 roku.  

Protokół nr XI/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 31 grudnia  2019 roku był 

wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

Protokół nr XI/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 grudnia 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

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

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie za okres od dnia 02.01.2020 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

Jakubowski.  

 

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

Sprawozdanie z działalności od dnia 02.01.2020 r. do dnia dzisiejszej złożył   

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj.  

 

Ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę państwa, informuję Radę Gminy, że 

Komisje Rady Gminy: - Rewizyjna, - ds. Oświaty, Kultury i Sportu,  -Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług, - Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyły Radzie 

Gminy sprawozdania z działalności  za rok 2019 (Sprawozdania stanowią załączniki nr 39-42 

do nin. protokołu) i plany pracy na 2020 rok (Plany pracy Komisji stanowią załącznik nr 43-

46 do nin. protokołu). Czy są jakieś pytania, uwagi ze strony radnych? Bardzo dziękuję. 

Jeszcze jedna informacja w wolnych wnioskach, „Wolne wnioski i informacje” w tym 

punkcie. Wysoka Rado, szanowni państwo, panie Wójcie, w dniu 30 stycznia 2020 roku 

wpłynęło do Rady Gminy Krzyżanów pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 

dotyczące ustosunkowania się do podniesionych w skardze pana Bogdana Wosieckiego 
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kwestii i przesłanie Wojewodzie Łódzkiemu wyjaśnień. Wyjaśnień w tej sprawie udzieli 

Przewodniczący Rady Gminy. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi odnośnie 

tego pisma? Radni oczywiście z treścią pisma na posiedzeniu Komisji się zapoznali.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj wyjaśnił sprawę zabierania głosu na sesji 

Rady Gminy przez sołtysów i osoby z publiczności. 

 

Ad. 7. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.43 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 

 

 

 

 

 


