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P R O T O K Ó Ł  NR XIII/2012 
 

SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWIE 

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU 
 

 

 
Obecni : 

- 15 radnych według załączonej listy obecności (spóźniony Andrzej Kasztelan),   

- 26 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa), 

-   z Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Barbara Kowalska – 

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 XIII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena Jabłońska o godzinie 9.08 otworzyła XIII sesję 

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

Gminy. Stwierdziła, 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 i wybór sekretarza obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

3. 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 2012 r. 

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) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

    d) zatwierdzenia projektu do realizacji do projektu pt. „Indywidualizacja nauczania 



2 

 

uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów”, WND-POKL.09.01.02-10-006/12 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

5. Przyjęcie protokołu nr XII/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 czerwca 2012 roku.  

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Jednocześnie wniosła o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4e projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzyżanów. 

Przewodnicząca zwróciła 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. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała zaproponowane przez siebie zmiany pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składy 

Rady, tj. 14 głosami „za”.  

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

3. 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 2012 r. 

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) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

    d) zatwierdzenia projektu do realizacji do projektu pt. „Indywidualizacja nauczania 

uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów”, WND-POKL.09.01.02-10-006/12 
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współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

    e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów. 

    5. Przyjęcie protokołu nr XII/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 czerwca 2012 

roku.  

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Na salę konferencyjną przybył radny Andrzej Kasztelan. Od tej pory w sesji bierze udział 15 radnych. 

 

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 15 radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

 

Ad. 3. 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 2012 r. 

Informacje stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radę z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za I półrocze 2012 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Wegner -  budżet gminy Krzyżanów na 2012 

r. został uchwalony przez Radę Gminy Krzyżanów uchwałą Nr X/82/2011  z dnia 28 grudnia 

2011 r. Dochody budżetu gminy na 2012 r. zostały zaplanowane w kwocie 12.867.168,00 zł, 
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w tym:  

-  dochody bieżące w wysokości 11.737.635,00 zł 

- dochody majątkowe w wysokości 1.129.533,00 zł 

Wydatki budżetu gminy na 2012 r. zostały zaplanowane w kwocie 13.628.836,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące w wysokości 8.713.236,00 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości  4.915.600,00 zł. 

Plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok został zaplanowany w kwocie 2.167.131,01 zł, 

a plan rozchodów budżetu gminy został zaplanowany w kwocie 1.405.463,01 zł. Na plan 

przychodów budżetu gminy były planowane: 

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 582.668,00 zł, 

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.584.463,01 zł.  

Po zmianach plan przychodów na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 1.903.143,75 zł, w tym: 

1) wolne środki – 902.519,37 zł, 

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.000.624,38 zł. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan dochodów wynosił 13.641.983,72 zł, w tym: 

- dochody bieżące – 12.165.571,72 zł, 

- dochody majątkowe – 1.476.412,00 zł. 

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiło 7.859.336,70 zł,  tj. 57,61 %,  w 

tym: 

- subwencje i dotacje wykonano w kwocie 4.384.817,28 zł, co stanowi 55,79 % wykonanych 

dochodów ogółem, 

- dochody własne wykonano w kwocie 3.474.519,42 zł, co stanowi 44,21  % wykonanych 

dochodów ogółem. 

Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 3 0 czerwca 2012 roku wynosił: 

1) rachunek budżetu –  3.026.834,43  zł, w tym: 

    część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec 2012  r. – 181.026,00 zł 

2) rachunek sum depozytowych –  526,69 zł, 

3) rachunek funduszu świadczeń socjalnych – 140.472,84 zł. 

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 14.268.983,72 zł, a 

wykonanie wydatków wynosiło 4.724.994,83 zł, co stanowi 33,11 % planu, w tym: 

- wydatki bieżące na plan 9.046.172,72 zł zostały wykonane w kwocie 4.544.192,08 zł, co 

stanowi 50,23  % planu, 

- wydatki majątkowe na plan 5.222.811,00 zł zostały wykonane w kwocie 180.802,75 zł, co 



5 

 

stanowi 3,46 % planu. 

Zmiany planu dochodów i wydatków były dokonywane zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W I 

półroczu spłacono pożyczki w kwocie 901.635,65 zł. 

 

Do Informacji 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 2012 r. radni nie wnieśli 

uwag ani pytań. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  6, 7, 8, 

9 i 10  do nin. protokołu. 

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

Wójt Gminy powiedział  – dochody: w dziale 600 zwiększamy plan dochodów o kwotę 

301.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych, zgodnie z 

zawartą w dniu 25 lipca 2012 r. umową nr 108/RO/2012 na zadanie: Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych Micin – Pawłowice – Młogoszyn o długości 2,571 km. W 

dziale 700 zmniejszamy o kwotę 230.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych i  zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 17.756,00 zł z tytułu 

wpływów za użytkowanie wieczyste i o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych 

odsetek. W dziale 754 zwiększamy plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu pomocy 

finansowej otrzymanej na podstawie zawartej w dniu 10 lipca 2012 r. umowy nr  

15/OI.II/2012 na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzyżanów. W dziale 756 zmniejszamy plan 

dochodów o kwotę 59.920,00 zł z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób 

fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. – pismo 

ST3/4820/2/2012/459 oraz zwiększamy plan dochodów o kwotę 73.000,00 zł z tytułu wpływu 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek od 

nieterminowych wpłat. W dziale 758 zwiększamy plan o kwotę 65.000,00 zł z tytułu odsetek 

od lokowanych środków finansowych. W dziale 801 zwiększamy plan dochodów o kwotę 

53.810,00 zł z tytułu dotacji celowej uzyskanej na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja 

nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów”. Projekt realizowany będzie przez szkoły 
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podstawowe w latach 2012-2013. W dziale  900 zmniejszamy o kwotę 65.050,00 zł wpływy z 

tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zwiększamy 

plan dochodów o kwotę 4.920,00 zł z tytułu wpływu kary za wycięcie drzew oraz o kwotę 

173.000,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi opłat środowiskowych 

(wysypisko w Krzyżanówku). Wydatki: w dziale 400 – zwiększamy plan wydatków 

bieżących o kwotę 20.000,00 zł, w tym: 4.000,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso 

należności za zużycie wody i 16.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii 

dla stacji uzdatniania wody. W dziale 600 zmniejszamy plan wydatków - inwestycje i zakupy 

inwestycyjne o kwotę 807.758,00 zł i zwiększono plan o kwotę 569.164,00 zł – inwestycje i 

zakupy inwestycyjne, w tym: z udziałem środków unijnych – zadanie pn. Budowa chodników 

w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach 

Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne – w związku z podpisaniem w 

dniu 20.08.2012 r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00641-6930-UMO530034/12, 

zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 536.763,00 zł na realizację zadań: 

  - przebudowa drogi w Kaszewach Dwornych – 266.000,00 zł 

  - przebudowa drogi Konary – Wały – 270.763,00 zł, 

zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł na zadania statutowe związane z 

utrzymaniem dróg gminnych. W dziale 700 zwiększamy plan wydatków bieżących o  kwotę 

35.670,00 zł na zadania statutowe. W dziale 750 - zmniejszamy o kwotę 28.618,00 zł plan 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zwiększono plan wydatków o 

kwotę 10.000,00 zł na prowizję dla sołtysów. W dziale 754 zwiększamy plan wydatków 

majątkowych o kwotę 22.000,00 zł, w tym: 

    - 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup  sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla jednostek OSP z terenu gminy,  

    - 3.500,00 zł na remont budynku remizy strażackiej w Kaszewach Kościelnych, 

    - 500,00 zł na zakup pługa do odśnieżania dla OSP Młogoszyn, 

zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania statutowe związane z 

ochroną przeciwpożarową i 10.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W dziale 

801 zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 62.110,00 zł, w tym: 

- 8.300,00 zł  z przeznaczeniem na  założenie monitoringu w budynku gimnazjum, 

- 53.810,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie 

Krzyżanów” współfinansowanego ze środków unijnych. 

 

W dziale 852 zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 12.682,00 zł na wynagrodzenia 
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i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS. W dziale 900 zmniejszamy plan 

wydatków majątkowych o kwotę 540.763,00 zł – zadanie realizowane z udziałem środków 

unijnych pn. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych 

na terenie gminy Krzyżanów (po przetargu) i zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 

35.000,00 zł na zadania statutowe związane z gospodarka ściekową. 

 

Salę konferencyjną opuścili radni: A. Kasztelan i M. Kubiak. Od tej pory w sesji bierze udział 13 radnych. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  – nikt z radnych nie 

zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Uchwała nr XIII/106/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok  

została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

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

 

Na salę konferencyjną powrócili radni: A. Kasztelan i M. Kubiak. Od tej pory w sesji bierze udział 15 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – ta uchwała dotyczy zmian przyjętych w 

poprzedniej uchwale. 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 15 radnych. 

Uchwała nr XIII/107/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2012-2015 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

4c. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

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

się na posiedzeniu Komisji. Następnie Przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy o zabranie 

głosu.  
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Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – ten regulamin musimy przyjąć. Jest on 

wynikiem zmian przepisów. Gminy mają obowiązek od 1 lipca 2013 r. odbierania od 

mieszkańców odpadów. Od 1 lipca 2013 r. my będziemy zajmować się zbiórką odpadów. 

Gmina przeprowadzi przetarg i wybierze firmę, która będzie odbierała odpady. Jest to 

efektem tej ustawy, która mówi, że gminy będą zajmować się tym tematem. 

 

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 15 radnych. 

Uchwała nr XIII/108/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

4d. zatwierdzenia projektu do realizacji do projektu pt. „Indywidualizacja nauczania 

uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów”, WND-POKL.09.01.02-10-006/12 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

się na posiedzeniu Komisji.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski poinformował, że będą to zajęcia w szkołach podstawowych w 

klasach I-III. 

 

Radny Zygmunt Jasiński powiedział m.in. – Komisje Rady Gminy się zapoznały, również 

Komisja ds. Oświaty (…). Mamy dzieci w szkołach, które odstępują od innych. Dlatego 

dajemy szansę tym dzieciom wyrównania braków.  Apelowałbym, aby dzieci korzystały z 

tego programu. 

 

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 15 radnych. 



9 

 

Uchwała nr XIII/109/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji do projektu pt. 

„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów”, WND-

POKL.09.01.02-10-006/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została 

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

4e. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów. 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – w ubiegłym roku podejmowaliśmy uchwalę o 

zmianie Studium. Ta uchwała uzupełnia to Studium o wyznaczenie terenów pod wiatraki w 

miejscowości Micin i Pawłowice. 

 

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 15 radnych. 

Uchwała nr XIII/110/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów  została 

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu nr XII/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 czerwca 

2012 roku.  

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

biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół nr XII/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 czerwca 2012 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 
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6a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy Tomasz Jakubowski. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

W swoim sprawozdaniu Wójt Gminy T. Jakubowski m.in. poinformował Radę o przyznaniu 

dotacji Spółce Wodnej „Krzyżanów”. 

Pismo stanowi załącznik nr 17, do nin. protokołu. 

 

6b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącej Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena 

Jabłońska:    

- pełniła cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy, 

- kontaktowała się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach mieszkańców gminy oraz 

przygotowywanych materiałów na sesję,  

- przygotowała dzisiejszą sesję,  

- uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych, 

- brała udział w posiedzeniach Komisji. 

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.  

Radny Kazimierz Popławski powiedział m.in. – Firma Sando zobowiązała się zrobić drogę w 

Stefanowie. Droga powiatowa Łęki – Młogoszyn jest w fatalnym stanie. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in.- kilka razy miałem spotkanie z 

przedstawicielem Firmy Sando. To porozumienie w części dotyczącej 1,5 km drogi wykonają 

i to w najbliższym czasie. Tą drogę powiatową też wykonają od kapliczki do Młogoszyna, ale 

dalej nie zrobią.  

 

Radny K. Popławski w imieniu mieszkańców podziękował Wójtowi Gminy za wybudowanie 

drogi. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Wójt Gminy T. Jakubowski poinformował uczestników sesji, że z tytułu strat 

spowodowanych wymarznięciem, można ubiegać się o częściowe umorzenie podatku 
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rolnego.  

 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.23 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                                          

 

 

 


