RG.0002.5.2017

P R O T O K Ó Ł NR XIX/2017
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 23 LISTOPADA 2017 ROKU
Obecni:
- 14 radnych według załączonej listy obecności (spóźniony Andrzej Włodarczyk, nieobecna Justyna
Politowicz),
28 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),

-

- z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska – Sekretarz Gminy, Emilia
Widawska - inspektor, Kier. Ref. Jerzy Łaba, Z-ca Kier. Ref. Dariusz Moszczyński, Radca Prawny
Agnieszka Wójkowska-Pawlak.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do
nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.02 otworzył XIX sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że
zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 13 radnych, co wobec
ustawowego

piętnastoosobowego

składu

Rady,

stanowi

quorum

pozwalające

na

podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3.

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 2017 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego
w 2018 roku,
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c) przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych,
d) uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
e)

uchwalenia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2018 rok,
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny
Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
prof. Władysława Szafera w Kterach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof.
Władysława Szafera w Kterach,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Micinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Micinie,
j) uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”.
5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów – rok
szkolny 2016/2017.
6. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których skazani
będą wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie
użyteczną.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych za rok
2016.
8. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 2016.
9. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku.
10. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

3

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zaproponował wprowadzić do porządku obrad w
punkcie 4 lit. „k” projekt uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi pana
Bogdana Wosieckiego w części dotyczącej wydania decyzji na wycięcie drzew oraz decyzji
środowiskowej organowi właściwemu – Wójtowi Gminy Krzyżanów.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o
dokonanie zmian w porządku obrad.

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

Nikt z radnych nie zgłosił więcej propozycji zmian porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał zaproponowaną przez siebie zmianę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składy
Rady, tj. 14 głosami „za”.
Porządek XIX sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o

3.

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego
w 2018 roku,
c) przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych,
d) uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
e)

uchwalenia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2018 rok,
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny
Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych,
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h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
prof. Władysława Szafera w Kterach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof.
Władysława Szafera w Kterach,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Micinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Micinie,
j) uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”,
k) przekazania według właściwości skargi pana Bogdana Wosieckiego w części dotyczącej
wydania decyzji na wycięcie drzew oraz decyzji środowiskowej organowi właściwemu –
Wójtowi Gminy Krzyżanów.
5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów – rok
szkolny 2016/2017.
6. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których skazani
będą wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie
użyteczną.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych za rok
2016.
8. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 2016.
9. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku.
10. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. 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 14 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
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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 2017 r.
Informacje stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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 2017 r., radni nie wnieśli uwag ani
pytań.
Ad. 4 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do nin. protokołu.
4a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ze strony radnych są uwagi odnośnie projektu
uchwały? Czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Salę konferencyjną opuścił radny Tomasz Żydowo. Od tej pory w sesji bierze udział 13 radnych.

Zmiany w budżecie przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.

Na salę konferencyjną powrócił radny T. Żydowo. Od tej pory w sesji bierze udział 14 radnych.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/200/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
4b. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku
rolnego w 2018 roku.
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Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. - podejmujemy tą uchwałę w celu obniżenia
ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2018 roku.
Dotychczas, w ubiegłym roku cena żyta ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, to była
52,44 zł. Na ten rok, za 11 kwartałów ta cena wzrosła, praktycznie symbolicznie, o 5 groszy.
Teraz jest ta cena 52,49 zł. I tutaj jest taka propozycja nasza wspólna z Radą, żeby tą kwotę,
która była dotychczas w postaci 40 zł za q żyta pozostawić. Na pewno w rolnictwie nie jest
lepiej jak było. Może inaczej, podatek nie jest tam jakimiś głównym czynnikiem, który
wpływa na rozwój gospodarstw, bo to i tak są małe pieniądze w stosunku do paliw czy do
nawozów, jakie rolnicy ponoszą. Także, ja bym tutaj pozostawił tą kwotę taką jaka była. Z
tego, co wiem, w innych gminach, niektórych mają być podwyżki, no, jest różnie. Na pewno
nasza gmina nie należy do gmin, która ma jedną z wyższych cen podatku, tylko jest jedna z
najniższych w całym powiecie. Może jeszcze króciutko powiem o podatku od nieruchomości,
bo to pozostawiamy na starych zasadach. Podatki od środków transportowych też na starych
zasadach, chociaż są tam też symboliczne zmiany proponowane przez Główny Urząd
Statystyczny. Tam są zmiany 2%, 3%.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/201/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczania podatku rolnego w 2018 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 14
głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
4c. przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
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Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. -

przyjmujemy te zadania Powiatu

Kutnowskiego jak w poprzednich latach. I tutaj bierzemy na siebie zimowe utrzymanie, które
będzie polegało na odśnieżaniu dróg powiatowych i zaznaczam, bez skutków gołoledzi, bez
usuwania ślizgawek na drodze. Wzorem lat ubiegłych będziemy odśnieżać, jeżeli będzie zima
śnieżna, te wszystkie drogi powiatowe. Powiat oferuje nam za to 3.219 zł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/202/2017 w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

4d.

uchwalenia

pozarządowymi

Programu
oraz

innymi

współpracy

Gminy

podmiotami

Krzyżanów

prowadzącymi

z

organizacjami

działalność

pożytku

publicznego na 2018 rok.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – taką uchwałę corocznie podejmujemy, ażeby można było
współpracować ze stowarzyszeniami, ewentualnie jakieś środki przekazywać. Na tą chwilę
współpracujemy, ponieważ jest takim głównym naszym stowarzyszeniem, Stowarzyszenie
Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów, które jest pod przewodnictwem pana Zygmunta
Jasińskiego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/203/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
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4e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – do zadań własnych gminy należy prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14
głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
4f. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy i uwagi ze strony
radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. - też taką uchwałę musimy podjąć. Jest to nasz
obowiązek. W sumie tej narkomanii na terenie gminy Krzyżanów nie ma, albo po prostu jest
w takim stopniu, że nie wiemy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/205/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
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4g. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy i uwagi ze strony
radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m. in. – ta uchwała i następne dwie uchwały dotyczą
naszych szkół podstawowych, które w związku z reformą oświaty z dniem 1 września zostały
przekształcone ze szkół sześcioletnich w szkoły ośmioletnie podstawowe.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/206/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych została
podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
4h. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
prof. Władysława Szafera w Kterach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof.
Władysława Szafera w Kterach.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy i uwagi ze strony
radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/207/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach w ośmioletnią
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Szkołę Podstawową im. prof. Władysława Szafera w Kterach została podjęta jednogłośnie,
tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
4i. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Micinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Micinie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy i uwagi ze
strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/208/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie została podjęta jednogłośnie, tj.
14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
4j. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – ten Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest
niezbędny do tego, ażeby ubiegać się o środki finansowe zewnętrzne unijne, ponieważ jest
taki wymóg.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
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Uchwała Nr XIX/209/2017 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Krzyżanów” została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.

4k. przekazania według właściwości skargi pana Bogdana Wosieckiego w części
dotyczącej wydania decyzji na wycięcie drzew oraz decyzji środowiskowej organowi
właściwemu – Wójtowi Gminy Krzyżanów.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – informuję, iż wpłynęła skarga pana Bogdana
Wosieckiego na działalność Wójta Gminy Krzyżanów. W związku z tym, w części skargi
organem właściwym do jej rozpatrzenia nie jest Rada Gminy. Podjęta zostanie odpowiednia
uchwała w tym zakresie. Skarga wpłynęła niedawno. Jest obszerna, wymaga wyjaśnień i
analizy. W związku z tym, proponuję zobowiązać Wójta Gminy do złożenia wyjaśnień w tym
zakresie i w oparciu o te wyjaśnienia, rozpatrzyć skargę na następnej sesji Rady Gminy. Kto z
państwa radnych jest za powyższą propozycją? Kto jest za?
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Rada Gminy Krzyżanów jednogłośnie, tj. 14
głosami „za” podjęła decyzję o rozpatrzeniu skargi na następnej sesji Rady Gminy, po
złożeniu wyjaśnień przez Wójta Gminy Krzyżanów.
Wójt Gminy T. Jakubowski – wpłynęła tutaj skarga pana Bogdana Wosieckiego na
działalność Wójta Gminy Krzyżanów. Ta skarga jest związana z przebudową drogi
powiatowej, którą przebudowywaliśmy w 2016 roku drogi Sokół – Krzyżanów. Generalnie
neguje przebudowę tej drogi. Są zarzuty pod kątem, że tak powiem, złego postępowania,
jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, wycinki drzew bez zezwoleń, wycinki drzew, że tak
powiem, które mają wartość nie opałową tylko wartość natury takiej, że z nich można by
meble robić i bardzo dużą (wypowiedź słabo słyszalna). Są tam też zarzuty tego typu, że
budowano drogę w pasach, w granicach działek prywatnych. Jest tam bardzo dużo zarzutów,
do których musi się gmina ustosunkować. I to nie jest tak, że przez dwie godziny pracownik
odpowie na piśmie. Trzeba poświęcić sporo czasu.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały, ale radni stwierdzili,
że już głosowali.
Głos zabrała Radca Prawny Agnieszka Wójkowska – Pawlak – proszę państwa, wpłynęła
skarga, która musi być rozpatrzona przez Radę. I to pierwsze głosowanie było w przedmiocie,
że skarga nie będzie rozpatrywana na dzisiejszej sesji, ponieważ są potrzebne wyjaśnienia
Wójta i Rada zdecydowała według propozycji pana Przewodniczącego, że skarga będzie
merytorycznie rozpatrzona na kolejnej sesji. I to jak, gdyby była pierwsza decyzja Rady, a tak
jak tutaj pan Przewodniczący powiedział, część skargi dotyczy wydanych decyzji
administracyjnych ostatecznych, tj. decyzja na wycinkę drzew i decyzja środowiskowa, gdzie
decyzje wydawał Wójt, ponieważ w skardze jest podniesiony zarzut, iż powinno nastąpić
wznowienie postępowania, to w tym zakresie do rozpatrzenia skargi jest właściwym organem
nie Rada tylko Wójt. Jest potrzebna w tej sprawie uchwała o przekazaniu części skargi
według właściwości panu Wójtowi, który rozpatrzy i w tym zakresie udzieli odpowiedzi. I to
było to drugie głosowanie tej uchwały o przekazaniu wg właściwości. Nie można było tego
formalnie zrobić razem. Potrzebne były dwa głosowania, jakby na dwie decyzje Rady.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał tytuł projektu uchwały, a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XIX/210/2017 w sprawie przekazania według właściwości skargi pana
Bogdana Wosieckiego w części dotyczącej wydania decyzji na wycięcie drzew oraz decyzji
środowiskowej organowi właściwemu – Wójtowi Gminy Krzyżanów została podjęta
jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.

Ad. 5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Krzyżanów – rok szkolny 2016/2017.
Informacja stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Do przedstawionej Informacji radni nie wnieśli pytań ani uwag.
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Ad. 6. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których
skazani będą wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę
społecznie użyteczną.
Informacja stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.
Do przedstawionej Informacji radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych
radnych za rok 2016.
Informację przedstawił W. Czekaj Przewodniczący Rady Gminy.
Informacja stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
Przewodniczący zapoznał również Radę z treścią pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi oraz pismami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie, które stanowią załączniki
nr 29, 30, 31 i 32 do nin. protokołu.
Ad. 8. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok
2016.
Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski - stanowi ona załącznik nr 33 do nin.
protokołu.
Ad. 9. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 lipca
2017 roku.
Protokół nr XVIII/2017 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
Protokół nr XVIII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Ad. 10. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącej Rady Gminy.
10a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu.
10b. 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,
- kontaktował się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców,
- brał udział w posiedzeniach Komisji,
- w dniu 10 listopada uczestniczył w Święcie Niepodległości,
- był członkiem Komisji, która odbierała drogę Młogoszyn-Ktery.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, panie Wójcie, szanowni państwo,
jako radny wraz z panią sołtys Henią Gierańczyk, wielkie podziękowania dla Rady za
akceptację propozycji, panu Wójtowi za wykonanie, panu Łabie, panu Moszczyńskiemu za
trud związany z realizacją drogi, która formalnie nie jest zakończona, ale mimo wszystko
jesteśmy niezmierni radzi, prawda Henia? Tak, mamy drogę na miarę XXI w. Także, dziękuję
bardzo za drogę. No, niestety, tak się składa, że często, duże, ważne rzeczy nie powstają tak
łatwo, są zawsze jakieś problemy.

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Zygmunt Jasiński – tak się przysłuchiwałem właśnie sprawozdaniu pana Wójta
złożone na przestrzeni prawie niemal pół roku. I z tego sprawozdania, z tych relacji można
było wywnioskować, że dużo tutaj się działo na terenie gminy Krzyżanów pod kątem
wydarzeń kulturalno-oświatowych, ale nie tylko. Kwestia jest taka, że też na terenie gminy
Krzyżanów wykonano bardzo dużo inwestycji. Inwestycji, które cieszą, które pozostaną w
pamięci na długie, długie lata. Ale te inwestycje, które powstawały, które zostały
zrealizowane, to one się rodziły w wielkich bólach. Każda inwestycja, która została podjęta
przez Radę Gminy, podjęta została wspólnie, z myślami takimi, że to będzie z pożytkiem dla
dobra mieszkańców, ale nie tylko, będzie taką naszą wizytówką. A później się okazuje, gdy
się realizuje zadanie, następują olbrzymie trudności, ktoś nam rzuca kłody. Tak, jak tutaj
przedstawia pan Przewodniczący Rady słowa podziękowania za dobro, to komuś się to nie
podoba to dobro, choć ktoś wyrasta w naszej w gminie, jakiś człowiek, jakaś można
powiedzieć, (wypowiedź słabo słyszalna) wroga, która mówi, że nie, nie tak powinno być, że
niektórzy z tego tytułu robią sobie interesy. Kochani, ja tu mam pretensje do mieszkańców
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sołectw, że dopuszczają do głosu taką osobę. Skoro padają słowa podziękowania z danego
sołectwa, zadowolenie, to dlaczego jedna osoba ma krytykować i to jest właśnie niewłaściwe.
Sołectwo powinno wpłynąć na daną osobę i powiedzieć: kolego nie krytykuj, ale sam, ale nie
krytykuj nas tu wszystkich. To jedna osoba potrafi krytykować, tylko nie potrafi nic zdziałać.
Proszę państwa, najbardziej z tych wszystkich inwestycji, to mnie cieszy jedna taka
najbardziej wizytowa, taka przez wiele, wiele lat oczekiwana: Łęki Kościelne. Tam przecież
przez wiele lat nie było można zaparkować samochodu, a szczególnie w okresie jesiennym,
błoto. Jak się przyjeżdżało na jakąś uroczystość do Łęk, to faktycznie samochód jakoś tam się
postawiło, ale z tego samochodu nie można było wyjść, bo błoto dookoła. I wreszcie ta
inwestycja się stała i jest teraz pięknie. Powinniśmy być za to wszyscy wdzięczni, a
szczególnie ja, bo często biorę udział w różnych kościołach, na różnych uroczystościach
jestem i tym samym, to cieszy mnie, że właśnie przy takich sanktuariach jest pięknie, jest
wspaniale. Chcę powiedzieć, proszę państwa, m.in. to, że tutaj było tylko wspomniane o
Stowarzyszeniu Wspierającym Rozwój Gminy Krzyżanów. 16 listopada odbyło się walne
zgromadzenie członków w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. I między innymi
Stowarzyszenie upoważniło mnie do tego, abym podzielił się tą informacją z państwem.
Robimy jako Stowarzyszenie bardzo dużo rzeczy. Próbujemy współpracować ze szkołami, z
instytucjami wszystkimi działającymi na terenie gminy naszej. I ta nasza działalność jest
widoczna. Wszystkie środki, które pozyskujemy, a niejednokrotnie ich jest sporo,
przekazujemy właśnie na dobro naszych dzieci, zespołów śpiewaczych i nie tylko.
W dalszej części wypowiedzi radny Z. Jasiński prosił o przekazywanie 1% podatku na
Stowarzyszenie. Zaprosił wszystkich na wigilię samorządową w dniu 15 grudnia br.
Radny Włodzimierz Cholewa – w imieniu swoim, własnym jak i sołectwa Nowe Ktery
serdecznie chciałbym podziękować, złożyć tutaj podziękowania na ręce przewodniczącego
Spółki Wodnej, która solidnie dokonała wycinki tych zachwaszczeń na rowach w
miejscowości Nowe Ktery. Także, bardzo serdecznie dziękuję.
Radna Wioletta Szwajewska – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni sołtysi, ja w
imieniu pani sołtys i mieszkańców Łęk Kościelnych i Łęk Górnych chciałam bardzo gorąco
podziękować panu Wójtowi za wykonanie parkingów i chodników w Łękach Kościelnych.
Radna Wiesława Kotarska – ponieważ dzisiaj jest taki uroczysty dzień podziękowań, ja w
imieniu własnym, pana sołtysa Popławskiego i wszystkich mieszkańców Młogoszyna,
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chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wójtowi, Wysokiej Radzie, pracownikom, którzy
nadzorowali przebudowę drogi i chodnika w Młogoszynie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – ja może nie w formie podziękowań, ale
takiej porady dla pana Wójta. Z tego względu, że już jako gmina trzecią drogę powiatową
robimy i z tą drogą powiatową mamy problemy, tą którą teraz budujemy i tą która była
budowana w zeszłym roku, no i nie wiem, może jeszcze będą problemy z tą drogą, która była
trzy lata temu budowana. Panie Wójcie, mieliśmy tu spotkanie z panem radnym powiatowym,
panem Starostą Trawczyńskim, no i też przedstawił, że bardzo dobrze, gmina pomaga itd.
Tylko tak zastanawiam się, czy dobrze my robimy, bo przejmujemy tą drogę, uchwała,
budowa, trzeba nadzór robić itd. Przecież mógłby Wójt w tym momencie inne sprawy
załatwiać, a nie jeździć tam, pilnować wykonawców, rozmawiać z mieszkańcami itd. Inne
gminy robią: 50% Gmina, 50% Powiat i my się nie przejmujemy. Tylko tak, proszę państwa,
tak, mieszkacie na terenie, popatrzcie sobie na wykonanie dróg powiatowych przez Powiat i
na wykonanie dróg powiatowych, które wykonuje Gmina. Popatrzcie sobie, jak naprawiali
tutaj dwa tygodnie temu te dziury. Deszcz pada (wypowiedź słabo słyszalna). Wójt przejmuje
to, dogląda rowów, przepustów, wjazdów, innych rzeczy, żeby to było jak najlepiej. Powiat,
no, popatrzcie sobie na te drogi powiatowe, jak Powiat robi. No, położy, że tak powiem,
asfalt, pobocze, różnica pół metra i okay. I teraz tak powiem panie Wójcie czy warto.
Zostawić to i proszę bardzo, dajemy 50% i wy sobie dalej róbcie. I wtedy może porównamy
jakość wykonywania tych dróg Powiat i przez Gminę.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ustosunkuję się do tego, co pan Józef Pawłowski. Powiem wam
szczerze, drodzy sołtysi, drodzy radni, że po tej przebudowie drogi Młogoszyn-Ktery, to się
też już nad tym zastanawiałem, czy dobrze robimy, że chcemy dobrze. Tylko, że jak damy
Powiatowi, powiedzmy, 50% na 50%, zakładamy, że milion złotych, to te pieniądze będą
wyrzucone w błoto. (Głos z sali: pójdzie na szpital). Nie, nie pójdzie na szpital, zakładamy, że
pójdzie na drogę, tylko, że będzie to zrobiona droga tak: cieniutki dywanik asfaltowy, żeby
pokazać, że był remont, cieniutki, gdzieś tam pobocze, bez rowów, bez przepustów, nie
dopilnowane, robione tak, jak jest teraz robione w listopadzie albo w grudniu i ta droga będzie
akurat, akurat będzie ten termin gwarancyjny, gdzie pewnie jakaś firma da trzy lata, to ta
droga będzie przez trzy lata się trzymała. W czwartym, piątym roku już będzie po tej drodze i
podejrzewam, że tak by było. Dlatego, tak sobie pomyślałem, że jak już podjęliśmy taką
decyzję, że przejmujemy te drogi, to zrobimy porządnie, włożymy te pieniądze, ale
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przypilnujemy, zrobimy porządnie, żeby przez ileś tam lat ta droga służyła mieszkańcom, to
mi się wydaje, że to trzeba podtrzymać, a ja myślę, że pan Zdzisław Trawczyński się
zastanowi nad tym co robi, bo robi złe rzeczy na tą chwilę i pan Bogdan Wosiecki się nie da
podpuszczać panu Zdziśkowi ani panu […], też zastanowi się co robi, i będzie lepiej jak
dotychczas. To nie jest sprężyna pana Bogdana Wosieckiego. Pan Bogdan Wosiecki jest tylko
wykonawcą, brudną rękawiczką, która robi złą robotę. Tak króciutko się ustosunkuję do tego.
Przy okazji tych dróg, ktoś chce już sobie zrobić wybory bez kontrkandydatów. Po prostu
szuka się przy okazji haka na Wójta, a może mu się wyrok wpieprzy i się go, że tak powiem,
wyeliminuje z wyborów. I to jest tylko i wyłącznie ta robota. I ten nasz były wójt pan Bogdan
Wosiecki jest do tego wykorzystywany. Panie Bogdanie, nie zauważył pan tego? Nie
zauważył pan tego, to na pewno i tak pana na koniec wykiwają pana koledzy i tak wykiwają.
Już pan został wykiwany.

Ad. 12. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, szanowni państwo, w dniu 24
października wpłynęło pismo od pana Bogdana Wosieckiego zawierające wniosek o zbadanie
wydobycia piasku na budowę stadionu przy Gimnazjum w Krzyżanowie bez stosownej
koncesji. W piśmie zadano szczegółowe pytania dotyczące: wniosku o udzielenie koncesji na
wydobycie piasku, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z
zamiarem wydobycia kopaliny, prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
oraz studium. Rada Gminy powinna zdecydować czy w tej sprawie zleca kontrolę Komisji
Rewizyjnej zgodnie z postanowieniem Statutu. Pokrótce przypomnę, że budowa stadionu
przy Gimnazjum w Krzyżanowie zaplanowana była w budżecie w 2016 roku i w tamtym roku
była zrealizowana. Na bieżąco Wójt Gminy informował Radę o postępach prac, jak również o
problemach napotkanych przy budowie stadionu, a nawet więcej: radni byli proszeni na plac
budowy i przedstawiane były tam problemy związane z podniesieniem i wymianą gruntu,
żeby stadion nie był zalewany przez podchodzącą wodę z rzeki Ochni. Wszelkie dodatkowe
prace były na bieżąco omawiane i uzgadniane z radnymi. W celu podjęcia decyzji, proszę
pana Wójta o udzielenie dodatkowych informacji w tej sprawie. Panie Wójcie, proszę się
ustosunkować.
Pismo pana Bogdana Wosieckiego z dnia 23 października 2017 r. stanowi załącznik nr 35 do
nin. protokołu.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – to pisemko, które złożył pan Bogdan Wosiecki wpłynęło do
Gminy 24 października. Tak, jak pan Przewodniczący mówił, budowa stadionu odbyła się w
zeszłym roku. Został oddany w listopadzie. Każde, że tak powiem, napotkane problemy, które
były przy budowie stadionu, o każdych postępach tutaj z radnymi były konsultowane,
omawiane. Nawet tak, jak pan Przewodniczący zauważył radni byli proszeni na miejsce placu
budowy, widzieli, oglądali. Te problemy były na bieżąco wyjaśniane. Tutaj, to pismo, że tak
powiem, porusza zarzuty związane z tym, że na boisko zostało przywiezionych trzysta
samochodów z miejscowości Kaszewy-Kolonia, które powstały z kopanych stawów.
Wiadomo o kogo chodzi, tutaj pan Bogdan nie pisze, że to jest pan […], to chodzi o pana
[…], że Gmina za te trzysta samochodów zapłaciła, a wykonawca dostał ten żwir za darmo.
Powiem króciutko. Rzeczywiście, wymiana terenu tam była, podniesienie terenu też było.
My, jak przetarg rozpisaliśmy, to wykonawca wygrał, że tak powiem, ten przetarg i budowę
stadionu wraz z materiałem, który on, że tak powiem, sobie zabezpiecza. Czy on to dostał za
pół darmo? Wątpię, że dostał gdziekolwiek, cokolwiek za darmo, czy zapłacił tyle, czy tyle,
my nie mamy ani prawa, ani obowiązku, że tak powiem, wołać od niego faktur i się
dopytywać za ile pan to kupił. To jest po prostu charakter przetargu ryczałtowy i to jest
ogólnie stosowane zgodnie z prawem. Pani mecenas może potwierdzić. Jedno jest pewne,
kiedyś pan […] do mnie zadzwonił podczas budowy stadionu. Mówi: panie Tomku, mam
trochę tam żwiru, leży koło mojego budynku, chcę sobie uporządkować, jak budujecie
stadion, zabierzcie to, to się wam przyda. Ja mówię: panie […], to jest inwestycja, którą my
prowadzimy, natomiast, to wykonawca sobie zabezpiecza towar. Nie wiem, czy ma już towar,
czy będzie miał towar. Ja mu mogę przekazać, powiedzieć o tym towarze, że u pana jest. I
rzeczywiście, był pan Kaczmarek kiedyś u nas w gminie. Mówię: panie Kaczmarek, jest tam
w tym miejscu i w tym miejscu jest taki pan, który chce, żeby uprzątnąć mu kupkę żwiru. Nie
ukrywam, wsiadłem w swój samochód. Pojechał za mną swoim samochodem. Pan […]
wyszedł. Mówię: panie […], to jest ten wykonawca. Pan […] przy mnie pokazał: panie
Wójcie, to jest ten żwir, który tam jest, koło obórki leży. No, nie wiem, ile tam było.
Porośnięty był trawą. Może było, nie wiem, trzy wywrotki, może półtorej wywrotki, może
cztery wywrotki. Zostali sobie sami, uzgodnili. Powiem szczerze, że nie pytałem się go do
dnia, do momentu, kiedy wpłynęło pismo, czy ten żwir wziął od pana […] czy nie. Jak to
pismo wpłynęło, w ciągu 15 min. wsiedliśmy w mój samochód, pojechaliśmy z panem
Jurkiem, z panem Darkiem do pana […] i spytaliśmy: panie […], brał od pana wykonawca,
ten, co miał na stadion wziąć ten żwir? No, wziął (wypowiedź słabo słyszalna). Ile było tego
żwiru? Mówi: no, może trzy samochody były, ale nie trzysta. Powiedział sam, może trzy
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samochody. Pytaliśmy się, chociaż nie powinno nas to interesować, ile zapłacił mu
wykonawca. Powiedział, że on nie chciał, chciał, żeby mu to uprzątnął, za darmo. Dlatego też,
Radzie tutaj, bo to jest generalnie wyjaśnienie do Rady, jeszcze raz mówię o tej sytuacji,
która, że tak powiem, miała miejsce. Natomiast, te stawy, które są tam u pana […] , to ja
pamiętam przed autostradą może jeszcze dziesięć lat, to te stawy były wykopane, chociaż
wody w nich nie było, ale były wykopane. I tak gwoli wyjaśnienia, pan […] nie składał do
Urzędu Gminy żadnych, że tak powiem, dokumentów o możliwość kopania stawu. Żadne
procedury, jeżeli chodzi o wydanie koncesji też się nie odbywały u nas, ponieważ to się
odbywa w Starostwie czy Urzędzie Marszałkowskim. Ja myślę, nie wiem, w jakim celu to
idzie, mi się wydaje, że to wchodzą już tutaj wybory, które za rok będą się odbywać, ale tak
naprawdę myślę, że to nie jest pana Bogdana sprężyna, tylko jest wykonawcą.

Salę konferencyjną opuścił radny Michał Szczepański. Od tej pory w sesji bierze udział 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – to przypominam, że Rada Gminy, wcześniej już
to czytałem, powinna zdecydować, czy w tej sprawie zleca kontrolę Komisji Rewizyjnej
zgodnie z postanowieniami Statutu. W związku z tym, propozycję czy zlecamy zbadanie
sprawy, że tak powiem, Komisji Rewizyjnej, będę chciał, żeby Wysoka Rada przegłosowała.
Kto jest za zleceniem Komisji Rewizyjnej zbadania wydobycia piasku na budowę stadionu
przy Gimnazjum w Krzyżanowie bez stosownej koncesji? Kto jest „za”? Nie widzę. Kto jest
„przeciw”? Rada Gminy Krzyżanów w głosowaniu przy 13 głosach „przeciw” zdecydowała
nie zlecać zbadania sprawy wydobycia piasku na budowę stadionu przy Gimnazjum w
Krzyżanowie bez stosownej koncesji Komisji Rewizyjnej.
Sołtys Sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – czy coś się dzieje w końcu na tej drodze
powiatowej, bo jakieś maszyny stoją w Pawłowicach na poboczu. Czy może Powiat się
zdecydował zrobić tą drogę?
Wójt Gminy T. Jakubowski – rozmawiałem w zeszłym tygodniu, bodajże w poniedziałek ze
Starostą Krzysztofem Debichem i się pytałem, kiedy, czy w tym roku rzeczywiście zrobią.
Odpowiedział mi, że nie wie na jakim etapie jest. Pamiętał, wie, że do końca listopada mają w
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przetargu wykonanie tej drogi. Z tego, co wiem, to maszyny są, zrywają pobocza i zgodnie z
planem, chyba zrobią do końca listopada. Do skrzyżowania w Łękach Kościelnych, koło
Wioletty Szwajewskiej ta droga ma być zrobiona.
Sołtys Sołectwa Żakowice, Prezes Spółki Wodnej „Krzyżanów” Marian Jasiński powiedział
m.in. – dziękuję Włodek za te słowa otuchy. Ma sens to nasze działanie, gdzie służy się dużej
ilości rolników. (…) W miesiącu grudniu czeka was wybór delegatów, bo minęła kadencja
tych delegatów i będzie nowy wybór.
Ad. 13. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.47 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam XIX sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Insp. D. Idziak

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

[…] – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w związku z art. 1 i 6
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Jawność wyłączyła:
Insp. D. Idziak

