
RG.0002.6.2016                                 

P R O T O K Ó Ł  NR XIV/2016 
 

SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W  

KRZYŻANOWIE W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 14 radnych według załączonej listy obecności (spóźnieni: Tadeusz Liwiński, Sławomir Stawowski, 

Andrzej Włodarczyk, nieobecna Justyna Politowicz),     

- 29 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-  z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Hanna Wegner –  Skarbnik Gminy, Agnieszka 

Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, 

- Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosław Suski, 

- poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak.     

  

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

nin. protokołu.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XIV sesję Rady 

Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie 

z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 11 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a) zmieniająca uchwałę Nr XIII/156/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 listopada 2016r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok, 

   b) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok, 

   c) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019, 

   d) zmieniająca uchwałę Nr VI/90/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 września 2015 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu, 
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   e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2017 rok, 

   f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, 

   g) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020, 

   h) uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2017 rok: 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy, 

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej, 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

- głosowanie nad uchwałą budżetową. 

4. Przyjęcie protokołu nr XIII/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku. 

5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Wręczenie odznaczeń państwowych. 

9. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o 

dokonanie zmian w porządku obrad. 

Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 

 

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 11 radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad 

jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

 

Na salę przybył radny Tadeusz Liwiński. Od tej pory w sesji bierze udział 12 radnych. 

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie: 
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Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 i 11 do nin. protokołu. 

3a. zmieniająca uchwałę Nr XIII/156/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 listopada 

2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIV/163/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIII/156/2016 Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok  została 

podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

Na salę przybyli radni: Sławomir Stawowski i Andrzej Włodarczyk. Od tej pory w sesji bierze udział 14 radnych. 

 

3b. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok. 

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

posiedzeniach Komisji.  

Głos zabrała Skarbnik Gminy Hanna Wegner i poinformowała o zmianach projektu uchwały, 

które nie były omówione na posiedzeniach Komisji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu 

uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XIV/164/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

3c. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019. 
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Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na 

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XIV/165/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2016-2019 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

3d. zmieniająca uchwałę Nr VI/90/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 18 września 2015 

r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XIV/166/2016 zmieniająca uchwałę Nr VI/90/2015 Rady Gminy Krzyżanów z 

dnia 18 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu  

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

3e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XIV/167/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok  została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.  
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

3f. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XIV/168/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok  została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

3g. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XIV/169/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2017-2020 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

3h. uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2017 rok: 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy. 

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski i przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

omawiając szczegółowo wysokość dochodów, wydatków oraz inwestycje.  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj podziękował Wójtowi Gminy za przedstawienie budżetu.  

 

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały 

projekt budżetu Gminy Krzyżanów na 2017 rok, przedstawiony przez Wójta Gminy.  
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- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały 

budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał Uchwałę Nr III/293/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie 

opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krzyżanów na 2017 rok, która stanowi załącznik nr 

19 do nin. protokołu. 

 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

Brak. 

 

-  głosowanie nad uchwałą budżetową. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XIV/170/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2017 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr XIII/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 

2016 roku. 

Protokół nr XIII/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 XIII/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 

5b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław 

Czekaj:    

- pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy, 

- brał udział w posiedzeniach Komisji, 

- uczestniczył w Wigilii Samorządowej,  

- brał udział w jasełkach w Szkole Podstawowej w Micinie. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.  

Brak. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

Brak. 

 

O godz. 9.45 Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj ogłosił 15-minutową przerwę w 

obradach. 

 

O godz. 10 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

 

 

Ad. 8. Wręczenie odznaczeń państwowych. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłego na sesję Dyrektora Generalnego Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosława Suskiego oraz posła na Sejm Tadeusza Woźniaka. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - przechodzimy teraz do części uroczystej sesji, 

podczas której zostaną wręczone odznaczenia państwowe. Wójt Gminy pan Tomasz 

Jakubowski doceniając pracę i zaangażowanie wyróżniających się osób na rzecz społeczności 

Gminy Krzyżanów, postanowił złożyć wniosek do Wojewody Łódzkiego o nadanie odznaczeń 

dla pani Wandy Łustyńskiej za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania kultury 

ludowej, dla pani Krystyny Zakrzewskiej o nadanie odznaczenia za długoletnią służbę oraz dla 

naszych sołtysów pełniących funkcję co najmniej przez 20 lat na rzecz społeczności lokalnej. 

Pan Wójt wystąpił z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego pana Zbigniewa Rau o odznaczenie: 

Złotym Krzyżem Zasługi pana Edmunda Wardzyńskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi: pana 

Andrzeja Lewickiego,  pani Bożeny Popławskiej, pana Ryszarda Siudy, Brązowym Krzyżem 

Zasługi: pana Romana Jabłońskiego, pana Mariana Jasińskiego, pana Marka Kotarskiego. 

Proszę teraz państwa o powstanie i odśpiewanie hymnu narodowego. 
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Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - na 

podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy 

z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy o nadaniu odznaczeń, odznaczeni zostają na 

wniosek Wojewody Łódzkiego pana Zbigniewa Rau: za zasługi w działalności na rzecz 

popularyzowania kultury ludowej Złotym Krzyżem Zasługi pani Wanda Stanisława Łustyńska, 

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:  Złotym Krzyżem Zasługi pan Edmund 

Wardzyński, Srebrnym Krzyżem Zasługi: pan Andrzej Feliks Lewicki, pani Bożena Katarzyna 

Popławska,                                                  pan Ryszard Siuda, Brązowym Krzyżem Zasługi: 

pan Roman Jabłoński,                                                    pan Marian Józef Jasiński, pan Marek 

Kotarski, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 

zawodowej Medalem za Długoletnią Służbę pani Krystyna Ewa Zakrzewska. Poproszę 

Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pana Mirosława Suskiego 

o wręczenie odznaczeń państwowych.  

 

Po akcie dekoracji głos zabrał Dyrektor Generalny ŁUW M. Suski.  

 

Następnie Wójt Gminy T. Jakubowski oraz Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj wręczyli 

sołtysom puchary oraz listy gratulacyjne. Wszystkim odznaczonym osobom złożyli gratulacje.  

 

Gratulacje złożył poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Krzyżanowie Marek Ciapała oraz radny Zygmunt Jasiński. 

 

W imieniu odznaczonych głos zabrał sołtys Edmund Wardzyński.   

 

 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.30 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           
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Protokołowała:                                                                        Obradom przewodniczył:      

Insp. D. Idziak                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Wiesław Czekaj 

 


