
RG.0002.4.2020                                 

P R O T O K Ó Ł  NR XV/2020 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

W DNIU 17 LIPCA 2020 ROKU 
 
 

Obecni: 

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

-   pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanów: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - 

Sekretarz Gminy, Emilia Widawska – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny.  

  

Listy obecności radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Krzyżanów stanowią załączniki nr 

1 i 2 do nin. protokołu.  

 

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

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

Gminy. Przywitał radnych 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. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2019 rok: 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2019 rok, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2019 rok,  
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b) przedstawienie Uchwały Nr V/69/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2019 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 roku, 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Nr V/126/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 

rok. 

5. 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) zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok, 

    d) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu,  

    e)  przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości 

dróg powiatowych, 

    f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty, 

    g) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

    h) zmiany uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, Kaszewy Tarnowskie, Konary, Krzyżanówek, 

Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki, 
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    i) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów, 

    j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

    k) zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanów wydanego w przedmiocie zakazu 

podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, 

    l) rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor dotyczącej wprowadzenia lokalnej 

„tarczy antykryzysowej”, 

    ł) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G, 

    m) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny 

Wojciechowice,  

    n) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny Wojciechowice, 

    o) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu gminy Krzyżanów, 

    p) zmieniająca uchwałę Nr XII/106/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

6. Przyjęcie protokołu nr XIV/2020 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 maja 2020 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – na wniosek Wójta Gminy proponuję zdjąć z 

porządku obrad pkt 5p – projekt uchwały: zmieniająca uchwałę Nr XII/106/2020 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

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

wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną przez siebie zmianę.  

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady Gminy, tj. 14 głosami „za”. 

 

Ad. 3. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2019 rok: 

Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z Raportem zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są jeszcze ze strony radnych głosy, uwagi odnośnie Raportu, który był im 

przedstawiony, wszystkim oczywiście? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, 

że Raport o Stanie Gminy jest jakby odzwierciedleniem mojej pracy, pracy Wójta Gminy czy 

też pracowników Gminy Krzyżanów, a co za tym idzie, prowadzonych inwestycji, chciałbym 

przypomnieć kilka tych najważniejszych inwestycji, jakie były realizowane w 2019 roku. 

Została przebudowana droga gminna przez Kaszewy Tarnowskie – Julianów do Składowiska 

Odpadów w Krzyżanówku. Na tą drogę pozyskaliśmy kwotę 1.900 tys. zł z Funduszu Dróg 

Samorządowych, tj. pięćdziesiąt procent. Cała inwestycja opiewała na kwotę 3.869 tys. zł. 

Drugą inwestycją była głęboka termomodernizacja budynków strażnic wraz z remontem 

pomieszczeń OSP Ktery i OSP w Wałach wraz z remontem tych pomieszczeń. Cała inwestycja 

za kwotę 1.561 tys. zł. Na to pozyskaliśmy 689 tys. zł z funduszy unijnych. Następną taką, 

jedną z większych inwestycji była inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 2112E” na 

odcinku 3 km 700 m od miejscowości Siemienice do miejscowości Ktery i to był drugi etap. 

Ta inwestycja była wykonana za 3.363 tys. zł. Oprócz tego były też mniejsze inwestycje. 

Dokonaliśmy remontu dachu na budynku komunalnym w Konarach. Była to kwota 24.471 zł. 

Wykonany został też remont na budynku komunalnym w Kterach za kwotę 39.455 zł. 

Dokonany był też remont, przepraszam, renowacja elewacji zabytkowego naszego budynku 

Urzędu Gminy w Krzyżanowie. Była to kwota 106.792 zł. Nasze drogi gminne, takie gruntowe, 

były utwardzone kruszywem, wyrównane. Była to robota za 151.200 zł. Wykonaliśmy również 

remont pomieszczeń szkoły w Krzyżanowie po wprowadzonej reformie oświaty. Kosztowało 
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to Gminę 79 tys. zł. I jedną z takich inwestycji, którą należałoby podkreślić jest też wymiana 

pozostałych zasuw, które z wcześniejszych inwestycji zostały na sieci wodociągowej i była to 

kwota 150 tys. zł. Myślę, że ten rok był bardzo dobry, jeżeli chodzi o inwestycje, bo inwestycje 

opiewały na kwotę 9.507 tys. zł, na co pozyskaliśmy dofinansowanie 689 tys. zł z funduszy 

unijnych i prawie 2 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie jako Samorząd Gminy 

Krzyżanów na same inwestycje pozyskaliśmy 2.583 tys. zł bezzwrotnych środków, nie mówiąc 

o drobniejszych kwotach dotacji, np. z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na jednostki 

OSP czy inne drobniejsze działania. Na pewno wszystkie te inwestycje służą naszym 

mieszkańcom – starszym, młodszym, dzieciom, służą poprawie standardu życia. Tworzone są 

dobre warunki dla obecnych inwestorów, dla przyszłych. Co roku staramy się pozyskiwać jak 

najwięcej tych środków z zewnątrz, żeby było jak najwięcej wykonanych inwestycji. Dlatego 

też, chciałbym  podziękować wszystkim pracownikom przede wszystkim Urzędu Gminy za 

pomoc w wykonaniu tego budżetu, tego budżetu z 2019 roku. Szczególnie gorąco dziękuję tutaj 

panu Jurkowi Łabie – Kierownikowi Wydziału Inwestycji. Dziękuję też pani Skarbnik, która 

tutaj jest, pani Sekretarz, pani mecenas Agnieszce Wójkowskiej-Pawlak, za pracę, za wsparcie. 

Z całego serca wszystkim dziękuję. Ale również dziękuję całej Radzie za merytoryczną 

współpracę, dziękuję wszystkim sołtysom, dziękuję również mieszkańcom za niejednokrotne 

zrozumienie i też dobrą współpracę. To wszystko, dziękuję.    

 

b) debata. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - proszę o głosowanie w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

„Za” udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów głosowało 14 radnych.   

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr XV/126/2020 w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów została podjęta bezwzględną 
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większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, tj. 14 głosami „za”, jednogłośnie 

obecnych na sali.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – bardzo dziękuję całej Radzie za to, że doceniają moją, pracę 

pracowników Urzędu Gminy. Serdecznie dziękuję. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2019 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2019 rok.  

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni zapoznali się ze sprawozdaniami. Czy są 

jeszcze jakieś głosy, uwagi ze strony radnych? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

b) przedstawienie Uchwały Nr V/69/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Uchwała Nr V/69/2020 stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska przedstawiła Uchwałę Nr V/69/2020 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2019 rok. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie z uwagą sprawozdanie Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2019 rok.    

 

c) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród z radnych chciałby zabrać głos w 

dyskusji? 
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Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał 

pod głosowanie.    

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/127/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok została podjęta 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  radni z informacją zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi ze strony radnych? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 rok. 

Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki nr 13 i 14 do nin. protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj  przedstawił opinię oraz wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu gminy Krzyżanów za rok 2019. 

 

g) przedstawienie Uchwały Nr V/126/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 

rok. 

Uchwała Nr V/126/2020 stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
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Wójt Gminy Tomasz Jakubowski przedstawił Uchwałę Nr V/126/2020 Składu   Orzekającego   

Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Krzyżanów za 2019 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował 

pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 rok.   

 

h) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos w 

dyskusji? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 

2019 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poprosił o głosowanie w sprawie  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2019.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

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

„Za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2019 głosowało 14 

radnych.   

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr XV/128/2020 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2019 rok  została podjęta bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady Gminy,  tj. 14 głosami „za”. Panie Wójcie, 

proszę przyjąć gratulacje od koleżanek i kolegów radnych. Zasłużył pan na taki wynik w 

głosowaniu nad absolutorium, oby tak dalej.    

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – dziękuję bardzo i też chciałbym podziękować serdecznie całej 

Radzie Gminy za jednomyślne głosowanie, za to że doceniacie tą moją pracę, pracowników 

Urzędu Gminy. Na pewno to udzielenie absolutorium w stu procentach głosów będzie taką 

motywacją dla mnie, dla pracowników Urzędu Gminy do dobrej dalszej pracy. Dziękuję 

bardzo. 
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Ad. 5 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 do nin. protokołu. 

5a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - z projektem uchwały radni zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy ze strony radnych, 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 34 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/129/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu. 

 

5b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze 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 36 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/130/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 37 do nin. protokołu. 

 

5c. zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?  
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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 38 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/131/2020 zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.    

Uchwała ta stanowi załącznik nr 39 do nin. protokołu. 

 

5d. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze ze strony radnych głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 40 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/132/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 41 do nin. protokołu. 

 

5e. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości 

dróg powiatowych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze ze strony radnych głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 42 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XV/133/2020 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 43 do nin. protokołu. 

 

5f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 44 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/134/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została podjęta jednogłośnie, tj. 

14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 45 do nin. protokołu. 

 

5g) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - czy ktoś ze strony radnych chciałby zabrać głos do 

projektu uchwały?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 46 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/135/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 



12 
 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 47 do nin. protokołu. 

 

5h) zmiany uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, Kaszewy Tarnowskie, Konary, 

Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 48 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/136/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, 

Kaszewy Tarnowskie, Konary, Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 49 do nin. protokołu. 

 

5i) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 50 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XV/137/2020 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów została 

podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 51 do nin. protokołu. 

 

5j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze pytania, głosy?    

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 52 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/138/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 53 do nin. protokołu. 

 

5k) zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanów wydanego w przedmiocie 

zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 54 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/139/2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanów 

wydanego w przedmiocie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 55 do nin. protokołu. 

 

5l) rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor dotyczącej wprowadzenia 

lokalnej „tarczy antykryzysowej”. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 56 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/140/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor 

dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” została podjęta jednogłośnie, tj. 

14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 57 do nin. protokołu. 

 

5ł) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 58 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/141/2020 w sprawie  pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez 

Koalicję Polska Wolna od 5G została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 59 do nin. protokołu. 

 

5m) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny 

Wojciechowice. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 60 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/142/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze 

ewidencyjnym 59/10, obręb geodezyjny Wojciechowice została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 61 do nin. protokołu. 

 

5n) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części działki o numerze ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny 

Wojciechowice. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 62 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/143/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części działki o numerze 

ewidencyjnym 52, obręb geodezyjny Wojciechowice została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 63 do nin. protokołu. 

 

5o) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu gminy Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 64 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XV/144/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w 

posiadaniu gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 65 do nin. protokołu. 

 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr XIV/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 15 

maja 2020 roku. 

 

Protokół nr XIV/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

Biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 66 do nin. protokołu. 

Protokół nr XIV/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 15 maja 2020 roku został 

przyjęty jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 16.05.2020 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy 

T. Jakubowski.   

 

7b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 16.05.2020 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wosiecki, nie udzielam panu głosu i jeśli 

można uzasadnienie dlaczego panu głosu nie udzielam. Pana, udzielenie panu głosu powoduje 

tylko zamęt i bałagan na sesji. Pana wypowiedzi nie wniosą nic merytorycznego do prac sesji i 

to by było właściwie na tyle. Pana subiektywne oceny Rady Gminy, z tego co się 

kontaktowałem, proszę mi nie przeszkadzać, pana subiektywne oceny w ocenie mojej i 

koleżanek i kolegów radnych, nie wnoszą nic pozytywnego, nie dają żadnych wartości 

dodanych do pracy Samorządu. Dziękuję bardzo. 

 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.07 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

         

Protokołowała:                                                                Obradom przewodniczył:    

insp. D. Idziak                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                             Wiesław Czekaj 

 

 

 

 

 

 

 


