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P R O T O K Ó Ł NR XVI/2017
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 24 MARCA 2017 ROKU
Obecni:
- 14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecna Justyna Politowicz),
-

27 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),

- z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska – Sekretarz Gminy, Hanna
Wegner – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, insp. Marlena Życzkowska.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do
nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.10 otworzył XVI sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie
z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co wobec ustawowego
piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad 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) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020,
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku,
d) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego,
e) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
f) określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzyżanów,
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g) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krzyżanów jest organem
prowadzącym,
h) regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu
Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie,
i) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków,
j) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
k) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół, obejmującego działkę nr ewid. 18 obręb
geodezyjny Sokół,
l) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami
pozarządowymi za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za
2016 rok.
6. Przyjęcie protokołu nr XV/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 lutego 2017 roku.
7. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. 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”.
Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do nin. protokołu.
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3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. - co prawda, tą uchwałę omawialiśmy na
Komisjach, ale w międzyczasie, między Komisją a dzisiejszą sesją był rozstrzygnięty przetarg
na budowę chodników i parkingów przy drodze powiatowej w Łękach Kościelnych, przy
kościele w Łękach Kościelnych. W budżecie mieliśmy zabezpieczoną kwotę 602 tys. zł. Po
przetargu okazało się, że najtańszą firmą która wygrała przetarg była firma Elwis. Wygrała za
672 tys. zł, czyli brakuje nam 70 tys. zł i tą kwotę będziemy musieli dołożyć tutaj, żeby tą
inwestycję wykonać, i żeby umowę podpisać. Dlatego też, proszę radnych o przegłosowanie.
Środki potrzebne na tą kwotę zdejmujemy z przetargu z inwestycji drogowej Młogoszyn –
Ktery, gdzie zostały się wolne środki i z drogi w Malewie. Dlatego też, proszę o przegłosowanie
i dołożenie tych 70 tys. zł.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze ze strony radnych uwagi,
głosy.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/177/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze ze strony radnych jakieś głosy.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Zmiany do projektu uchwały omówiła Skarbnik Gminy Hanna Wegner.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/178/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2017-2020 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
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3c. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi, głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – tutaj też bym prosił Radę Gminy, żeby nie wyraziła zgody na
wyodrębnienie tego funduszu sołeckiego na 2018 rok. Te środki i tak pochodzą z naszego
budżetu, z naszych środków budżetowych. Byśmy tylko nasze pieniądze rozdrobnili,
powierzyli zadanie do wykonania sołtysom, co i tak w dużej mierze byłoby to nierealne, a i tak
gmina się zajmuje czy świetlicami, czy chodnikami, czy parkingami. Są to zadania własne
gminy. Także, uważam, że jest to dobra decyzja i podtrzymajmy tak, jak było dotychczas, że
gmina się tymi zadaniami zajmuje.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/179/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2018 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
3d. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi, głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Głos zabrał Wójt Gminy T. Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak już
wcześniej podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy robić kanalizację w Łękach Kościelnych do
budynków, może nie komunalnych, tylko do budynków na osiedlu, dlatego też, występujemy
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę na nitkę kanalizacyjną, jak
również o dotację do każdego z przyłączy do tych budynków, przepraszam, do lokali. Tych
lokali jest powyżej 30, czyli mamy możliwość otrzymania dotacji do każdego z przyłączy w
kwocie procentowo do 50%, ale nie więcej jak 600 zł. Dlatego też, chcemy wystąpić w
wnioskiem do WFOŚ o dotację do tych przyłączy, jak również z wnioskiem o pożyczkę do
nitki kanalizacyjnej. Żeby takie wnioski poskładać, musimy tutaj uchwałą Rady Gminy przyjąć
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regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej z udziałem dofinansowania z programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. Wykonanie podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Jest to niezbędne o ubieganie się o środki finansowe z
zewnątrz do tej kanalizacji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/180/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego została podjęta jednogłośnie, tj.
14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
3e. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi, głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/181/2016 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
3f. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzyżanów.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi, głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/182/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj.
14 głosami „za”.
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
3g. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krzyżanów jest organem
prowadzącym.
Przewodniczący Rady Gminy - proszę bardzo, ze strony radnych uwagi, głosy.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/183/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina
Krzyżanów jest organem prowadzącym została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.

3h. regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu
Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi, głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jak państwo dobrze wiecie, jest wybudowany kompleks sportowy
przy Gimnazjum tutaj u nas w Krzyżanowie. Żeby ten kompleks sportowy był celowo i
rozsądnie wykorzystywany, i w miarę był tam, że tak powiem, porządek, i bezpieczny ten
obiekt, musieliśmy napisać regulamin korzystania z tego kompleksu sportowego, który będzie
wywieszony i przy Gimnazjum na tablicy ogłoszeń – powstanie ona dopiero, w Gimnazjum,
na pewno też tutaj w naszym Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy będzie ogłoszony. Ten
regulamin będzie regulował, że tak powiem, możliwości korzystania, kiedy, przez kogo,
charakter korzystania z tego boiska. Boisko, że tak powiem, będzie ogólnodostępne, ale na
pewno będą jakieś obostrzenia, nie każdy będzie mógł wchodzić komu się tylko rzewnie będzie
podobało, nie wszystko będzie można robić. Jakieś tam obostrzenia będą i muszą być, żeby to
było w sposób celowy wykorzystywane i bezpiecznie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
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Uchwała Nr XVI/184/2017 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy
Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie została
podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
3i. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi, głosy ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – dotychczas mieliśmy dwie taryfy. Za ścieki odprowadzane do
Oczyszczalni Ścieków, gdzie była kwota 3,00 zł, teraz planujemy kwotę 3,50 zł i za ścieki,
które były odprowadzane poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków, mamy takie w
Rustowie, w Siemienicach, jak również wywożone beczką asenizacyjną, jest tutaj kwota, sporo
wyższa była – 6,11 zł i ta kwota zostanie. Dlaczego podwyższamy tą kwotę z 3,00 zł do 3,50
zł? Dlatego, że nie bilansują nam się wydatki z wpływami. W skali roku jest ok. 48 tys. zł na
minusie. Dlatego też, postanowiliśmy tutaj nie dużo, ale podnieść o te 50 groszy za m³ te ścieki.
Z kolei one są i tak tanie w stosunku do tych ścieków odprowadzanych przy pomocy beczki
asenizacyjnej czy przydomowych oczyszczalni ścieków, a koszty Oczyszczalni Ścieków w
Łękach i w Kterach są bardzo duże. Jest duża eksploatacja, pobór prądu. Musimy to po
troszeczku co roku tak równać, żeby zbliżyć się do ok., że tak powiem, wyzerować, żeby gmina
nie dokładała.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/185/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie
ścieków została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
3j. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – dotychczas mieliśmy taryfę za dostarczenie wody, było to 1,99
zł brutto za 1m³. Planujemy i tutaj była moja propozycja do Rady, żeby tą kwotę delikatnie
podnieść. Są koszty eksploatacyjne Stacji Uzdatniania, są koszty budowania nowych nitek
wodociągowych. Będzie następny koszt budowania nowej Stacji Uzdatniania w Kterach, którą
wcześniej czy później wybudujemy. Są koszty, że tak powiem, na które gmina musi mieć
pieniądze i które, że tak powiem, gmina musi pozyskać. Na tą chwilę i tak, tutaj w okolicach
miasta Kutna, powiatu kutnowskiego gmina Krzyżanów jest najtańszą co do wody. Następnie
Wójt Gminy przeczytał, jakie były dotychczas ceny wody w ościennych gminach. W tym roku
przygotowaliśmy uchwałę, która dzieli odbiorców wody, w sumie na dwie kategorie. Pierwsza
kategoria, którą są normalni, zwykli odbiorcy wody, mieszkańcy, rolnicy, działkowcy,
domownicy, którzy płacą tą kwotę 2,24 zł brutto. Drugi typ odbiorców, to są przedsiębiorcy
typu np. MOP w Krzyżanówku, Stacja Benzynowa. Tego typu przedsiębiorstwa, które, że tak
powiem, nie odczują wyższej kwoty i dla nich przygotowaliśmy kwotę 4,00 zł. Powiem
szczerze, że tej wody naszej brakuje. Mam zamiar w tym roku podpisać umowę, dopóki naszej
Stacji Uzdatniania nie pobudujemy, podpisać umowę z miastem Kutno. Jestem już po
uzgodnieniach. Na granicy między miastem a gminą Krzyżanów wstawić zawór
przeciwskażeniowy,

który nie pozwoli, żeby woda z Krzyżanowa się cofała nitką

wodociągową do Kutna, z tym, że woda z miasta Kutno będzie za kwotę 3,43 zł. Oni mają taką
stawkę na tą chwilę, taką mieli, chociaż planują, z tego co ja pamiętam, pani Agnieszko, na
3,40 zł netto. Będzie 3,40 zł netto. Prezes PWiK pan Kamiński obiecał, że dla gminy
Krzyżanów zostawi tą starą stawkę 3,18 zł netto, czyli 3,43 zł brutto i niebawem taką umowę
podpiszemy, żeby w okresie największego poboru nie było braków wody, bo przychodzi maj,
czerwiec i są braki wody. Ta Stacja nie nadąża produkować. Dlatego też, na pewno będą troszkę
wyższe dla gminy koszty dostarczenia tej wody. Samo to, że za m³ będziemy płacić 3,43 zł
brutto. Ja myślę, że takie przedsiębiorstwa duże, jak MOP-y czy Stacje Benzynowe mają
różnego rodzaju możliwości odliczeń od podatku, wrzucania w koszty. Nic im się nie stanie,
jak to 4,00 zł zapłacą. Tylko jest obawa, żeby nam Wojewoda nie uchylił tej uchwały, bo jest
też takie prawdopodobieństwo, że tak rozgraniczamy i dzielimy tą kwotę.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/186/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
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3k. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół, obejmującego działkę nr ewid. 18
obręb geodezyjny Sokół.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – działka nr 18 obręb Sokół jest w okolicach pana […], który
mieszka w […]. Jest to działka po części w planie jako grunty przemysłowe, po części jako
grunty rolne. Właśnie tą część jako grunty rolne zmieniamy pod przemysłowe na prośbę
właścicieli tej działki, z tego względu, żeby mogli ci właściciele wykorzystać, że tak powiem,
do celów przemysłowych. Dla nas jest to korzyść, ponieważ powstanie jakaś tam logistyka czy
hala, czy jakaś firma. Podatki będą kilkadziesiąt razy większe aniżeli z podarku rolnego. Na
pewno jakieś miejsce pracy powstanie. Dlatego też, podejmujemy tą uchwałę. Zmiana planu
gminę, jednym słowem, nic nie kosztuje.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/187/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół,
obejmującego działkę nr ewid. 18 obręb geodezyjny Sokół została podjęta jednogłośnie, tj. 14
głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.

3l. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi ze strony radnych.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jak państwu wcześniej mówiłem przy pierwszej uchwale,
przebudowujemy, budujemy w tym roku chodnik przy drodze powiatowej w Łękach
Kościelnych wraz z parkingami przy kościele i ta uchwała dotyczy właśnie tej decyzji o
udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu, ponieważ ten chodnik będzie w pasie
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drogi powiatowej i jeżeli wybudujemy, to że tak powiem, no, będzie na konto Powiatu.
Wzbogaci się Powiat, jednym słowem. Co prawda, chodnik ten będzie budowany, ta inwestycja
będzie za kwotę 660 tys. zł, ale sam chodnik, który jest w pasie drogi jest za kwotę 400 tys. zł
po przeanalizowaniu kosztorysu. Dlatego też, tą uchwałę podejmujemy. Jeszcze w ramach tej
inwestycji będzie droga od skrzyżowania w stronę Młogoszyna na długości gdzieś ok. 150 m
przesunięta w stronę przeciwną kościoła, ażeby ten chodnik między kościołem a drogą mógł
się zmieścić.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Uchwała Nr XVI/188/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Kutnowskiemu została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z
organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2016 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr XV/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 lutego 2017
roku.
Protokół nr XV/2017 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Głos z sali pana Bogdana Wosieckiego – są uwagi, są, panie Przewodniczący są.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – nie udzielam panu głosu. Teraz jest tylko proszę
pana, jeśli można… (wypowiedź przerwana przez p. B. Wosieckiego).
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Pan B. Wosiecki – żeby można było przejrzeć ten protokół przed zatwierdzeniem przez Radę.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę Pana, to jest decyzja Rady nie pana.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
Protokół nr XV/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 lutego 2017 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącej Rady Gminy.
7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – 23 marzec, miałem spotkanie z Dyrektor Gimnazjum panią
Dorotą Kubiak, które dotyczyło strajku. Dzień wcześniej, czyli 22 dowiedziałem się od
Związku Nauczycielstwa Polskiego, że planowane są strajki, planowany jest strajk tutaj, na
naszej gminie Krzyżanów w budynku Gimnazjum na 31 marca. Pozwoliłem sobie zrobić
rozeznanie, jak jest w powiecie kutnowskim, w pozostałych szkołach podstawowych, w
gimnazjach. Strajk podejmuje oprócz naszego Gimnazjum tylko Gimnazjum Nr 1 w mieście
Kutno. To mnie, powiem szczerze, troszkę zasmuciło, bo to chyba nie jest czas na strajki, a
strajki też nic nie wniosą i na pewno reformy oświaty w gminie nie cofną. Z tego, co wiem, to
referendum strajkowe odbywało się w każdej ze szkół podstawowych, gimnazjach. W żadnej z
gmin strajki się nie odbywają. No, nasi podobnież tutaj nauczyciele podjęli taką decyzję o tym,
że będą strajkować 31 marca. Troszkę jestem rozczarowany, że się dowiaduję z zewnątrz, a nie
od pani Dyrektor o jakimś strajku. Rozmawiałem z panią Dyrektor wczoraj rano. Pani Dyrektor
powiedziała, że o niczym nie wie. Prosiłem ją dzisiaj na sesję, żeby się dowiedziała o co chodzi.
Z tego, co wiem, jest na chorobowym od rana. W każdym razie, jeszcze takie pismo wpłynęło
od Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego pana Mariusza Kozarskiego, z którego
wynika, że pan M. Kozarski Prezes prosi gminę o to, żeby gmina zapłaciła nauczycielom
strajkującym za ten dzień w pracy, mimo, że będą strajkować prosi gminę, żeby gmina za ten
dzień pracy zapłaciła, podając przy tym podstawy prawne itd. Myślę, że nie ma mowy nawet o
tym. Prosiłem panią Dyrektor, żeby przemyślała temat strajku, bo nic dobrego strajk nie wniesie
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i na pewno nie będzie to dobrze, że tak powiem, postrzegane przez mieszkańców, a nawet przez
dzieci. No, szkoda, że pani Dyrektor się rozchorowała i dzisiaj nie przyszła.
7b. 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 we wtorki,
- kontaktował się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców,
- brał udział w posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – jeśli można, skoro jestem przy głosie, taką mam
uwagę. Mając na względzie sytuację, jaka miała miejsce na ostatniej sesji, chciałbym tutaj
szanownemu państwu, Wysokiej Radzie, panie Wójcie, przytoczyć pewne fragmenty Statutu
Gminy, który reguluje sposób prowadzenia i zasady, jakimi kierować powinien się
przewodniczący podczas prowadzenia sesji. Statut został uchwalony w 2003 roku, no, w czasie
gdy wójtem był pan Wosiecki. Proszę państwa, bo tu są takie sytuacje dwuznaczne, ja się
powołam już na Statut, żeby było bez własnej interpretacji. Par. 34 pkt 4 Statutu mówi, że
przewodniczący rady może zabierać głos w każdym momencie obrad, pkt 5 mówi, że
przewodniczący rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym. Co to znaczy? To znaczy,
że może, ale nie musi. Głos zabierać może, tak, jak wcześniej powiedziałem, przewodniczący
w każdym, oczywiście uzasadnionym momencie, radni na zasadach określonych w Statucie,
pan Wójt i pracownicy merytoryczni gminy. Co to znaczy? To znaczy, że może, ale nie musi.
Ale mając na względzie dobrą komunikację z mieszkańcami, transparentność pracy samorządu,
w punkcie „Sprawy różne” udziela się głosu zwyczajowo, tak tutaj żeśmy przyjęli, osobom
zaproszonym i mieszkańcom, żeby mogli się pytać, dopytać, że tak powiem, prosić o
wyjaśnienie jakichś kwestii. Jest tutaj nas dość szerokie grono, żeby jeśli powiedzmy, no, są
sytuacje do wyjaśnienia, żeby je wyjaśnić, tylko prosiłbym bardzo, że jeśli się zwracamy z
pytaniami, to bym prosił o merytoryczne, krótkie, rzeczowe pytanie, o niewygłaszanie
manifestów, bo czas na manifesty to będzie, jak się nic nie zmieni, za półtora roku. Będą
wybory do rady gminy, do samorządu i wtedy będzie czas kampanii wyborczej, przyjdzie czas
oceny pracy samorządu, dokonań i będzie czas na uwagi. W tym momencie prosiłbym o
przestrzeganie Statutu, szczególnie bym wymagał od osób, które Statut tworzyły i znają go
bardzo dobrze. To tyle z mojej strony. Także, jestem za tym, żeby udzielać głosu osobom jak
najbardziej, tylko prosiłbym o przestrzeganie pewnych zasad. Jeśli są sprawy, które wymagają
szerszego omówienia, a są takie, proszę bardzo o kontakt z panem Wójtem, umówić się na
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określony dzień i godzinę, jeśli to wymaga czasu, celem przeanalizowania uzyskanej
informacji. Na sesji do dyskusji i długich rozważań miejsca nie będzie. Dziękuję bardzo.
O głos poprosił Wójt Gminy T. Jakubowski – bo akurat tutaj pismo mi weszło w ręce od pana
Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, który prosi o zabezpieczenie środków
na wynagrodzenia.
Następnie Wójt Gminy przeczytał treść pisma.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli ten strajk się u nas odbędzie, na pewno ci pracownicy będą
mieli potrącone wynagrodzenie, nawet nie ma dwóch zdań. Natomiast, ja bym prosił tutaj
jeszcze szanowną Radę, żeby poprzez głosowanie też w jakiś sposób się odniosła do tego
strajku, który jest przez nauczycieli planowany, bo być może pani Dyrektor czy nauczyciele
myślą, że rodzice, mieszkańcy czekają na takie strajki, a myślę, że jest inaczej, że raczej nie są
zadowoleni z takich strajków, bo dzisiaj Gimnazjum, żeby nie było, że za miesiąc któraś
podstawówka. I w końcu tak: budujemy szkoły, wyposażamy, doposażamy, piszemy wnioski
o dofinansowanie, zabezpieczamy, martwimy się o szkoły, robimy spotkania z mieszkańcami,
organizujemy następną szkołę, która ma powstać w Krzyżanowie, a tutaj się okazuje, że
dowiadujemy się z zewnątrz, od ludzi, że nasi nauczyciele organizują sobie strajk. Dlatego, ja
myślę, żeby nauczyciele dowiedzieli się, jakie jest stanowisko Rady. Myślę, że dobrze by było
przegłosowanie takie, wyrażenie opinii przez głosowanie, czy Rada Gminy akceptuje
organizowanie akcji strajkowej w dniu 31 marca 2017 roku. Ja myślę, że coś takiego byłoby
dobre, żeby sobie ci nauczyciele rozważyli, naprawdę rozsądnie podeszli do tego tematu.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, proszę o uwagę. Ze strony pana
Wójta padła propozycja o przegłosowanie stanowiska odnośnie strajku w Gimnazjum. Z treścią
i uzasadnieniem Wysoka Rada się zapoznała. W związku z tym, proszę o przegłosowanie
wniosku pana Wójta. Proszę bardzo, kto jest za?
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Rada
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głosami

„za”

przy

1

głosie

„wstrzymującym”

nie

zaakceptowała

przeprowadzenia strajku w Gimnazjum.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Zygmunt Jasiński – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja właśnie
w odniesieniu do tej uchwały, którą ostatnio podjęliśmy.
Sołtys sołectwa Żakowice Marian Jasiński – to nie była uchwała, przepraszam.
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Radny Z. Jasiński – wniosek, opinia. Niech to się nazywa opinia, ale wiążąca. Kwestia jest taka,
że im się zdobyliśmy na podjęcie tego wniosku czy decyzji, to zamierzenia jakie Rada czyniła
w tej materii, to były takie, żeby za wszelką cenę obiekt w Krzyżanowie utrzymać, ale żeby
zasiedlić szkołę w Krzyżanowie i utworzyć szkołę 8-klasową, to muszą być dzieci. A zatem,
ten wariant zaczęliśmy rozpatrywać. Żeby otworzyć szkołę w nowym roku szkolnym w
Krzyżanowie, to by trzeba zabrać dzieci z Kaszew, zabrać dzieci, można powiedzieć, z Micina
i z innych szkół. To się nie udało, bo m.in. pan Wójt organizował takie spotkania z rodzicami
z tego terenu. Rodzice tego w jakiś sposób nie przyjęli pozytywnie do wiadomości, bo uważali,
że dzieci które rozpoczęły rok szkolny w danych szkołach, niech dokończą naukę w szkołach,
którą sobie wybrali. Czyli zamierzenie Rady, pana Wójta było takie, aby za wszelką cenę ten
obiekt nie stał pusty, tylko dać jemu tą rangę szkoły podstawowej. Ale nie stało się tak.
Mieliśmy na uwadze, chcieliśmy, aby w jakiś sposób tych nauczycieli usatysfakcjonować i dać
im w pełnym wymiarze pracę. Ale skoro to tak nie wyszło jak zamierzaliśmy, musieliśmy iść
na inną koncepcję i inny wariant przyjęliśmy. Ale zwróciliśmy się też mi.in. do nauczycieli
Gimnazjum w ten sposób, że wszyscy nauczyciele nie będą w jakiś sposób zwolnieni, tylko
znajdą pracę w naszych szkołach podstawowych. A zatem, wydaje mi się, że ten protest
zamierzony, te wszystkie niesmaki, jakie kierują tutaj do Rady, do Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Kutnie są niezasadne. Dlatego też, żebyście państwo nawet znali to zagadnienie,
że Rada, pan Wójt, wszyscy chcieliśmy z tego impasu jakoś korzystnie wyjść. My tej reformy
nie wymyśliliśmy. To jest działanie odgórne. Najlepiej by było, żeby wszystkie inne szkoły
zlikwidować, zrobić szkołę jedną w Kaszewach i taka myśl też była, ale na chwilę obecną nie
wolno likwidować żadnej ze szkół. Dlatego też, żeby rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości,
a tym samym mi się wydaje, każdy, żeby miał tą świadomość, decyzje, które podejmujemy są
mocno przemyślane i są zasadne.
Radny Tadeusz Liwiński - szanowni państwo, my już wcześniej przyjęliśmy uchwałę o
podziale, jakie zostawiamy szkoły. Wobec tego, ten już kolejny krok jak, gdyby strajkowanie,
wymuszanie jest jakby kłóceniem się z naszymi podjętymi wcześniej decyzjami. Aczkolwiek
Rada nie zabiera nikomu prawa do strajku. Takie prawo każdy posiada. Jednocześnie nie
będziemy płacić za to. Nie zabierzemy prawa do strajku. Jednocześnie musimy też
zabezpieczyć prawo do pobytu w szkole uczniów, bo nie wiem, czy ktoś zamyka w tym
momencie drzwi od szkoły i strajkuje. Tak więc, prawdopodobnie pan Wójt, tego dnia autobusy
będą kursowały normalnie i wszystkie inne sprawy będą, szkoła będzie ogrzewana. Także, tutaj
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gmina ponosi koszty i wobec tego wyszliśmy z takiego założenia (wypowiedź słabo słyszalna).
Żeby nie było, że my nie pozwalamy komuś strajkować. Zgodnie z Kartą Nauczyciela też to
przysługuje, aczkolwiek wiemy, jakim jest już przeżytkiem Karta Nauczyciela. Nikt nikomu
nie zagwarantuje tak dużo jak Karta Nauczyciela.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – chciałbym dodać, że czytelnie zostały
przedstawione argumenty, które tutaj przez kolegę radnego, jakimi Rada się kierowała przy tym
głosowaniu tej propozycji, jakbyśmy tego nie nazwali.

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - odczytał treść pisma Wójta Gminy Krzyżanów z
dnia 22 lutego 2017 r. o przyznaniu dotacji w wysokości 39.000 zł dla Ludowego Klubu
Sportowego „Bzura” Młogoszyn na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, tj. organizację
szkolenia i zawodów, udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z
gminy Krzyżanów oraz przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników Klubu.
Pismo stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu.
Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja
mam pytanie do pana Wójta, które ogólnie, a może i większość sołtysów jest ciekawa: kiedy
minie zakaz utrzymywania w zamknięciu kur? Ludzie się dopytują, stale albo wydzwaniają,
albo przychodzą. My naprawdę nie wiemy, co odpowiadać.
Wójt Gminy T. Jakubowski – pani sołtys, ani gmina, ani Wójt nie jest władny, żeby zdjąć ten
zakaz. My nie wiemy. Jako gmina nie wiemy. Jeżeli będziemy wiedzieć, przekażemy wam taką
informację w formie takiej powszechnej do każdego sołtysa wyślemy. Nie wiemy.
Pani B. Gałecka – panie Wójcie, może jakieś zapytanie do inspektora?
Wójt Gminy T. Jakubowski – ale co z tego, inspektor, na tą chwilę nie wie. Na tą chwilę jest
cały czas zakaz do odwołania.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – pan Wosiecki, proszę bardzo. Przypominam o
zwięzłych i rzeczowych pytaniach.
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Pan Bogdan Wosiecki – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niech się pan Przewodniczący
w tych zakazach tak nie angażuje (wypowiedź słabo słyszalna), bo raz, że trzeba poprawić ten
Statut, bo ma już ponad dwanaście lat i proszę pana wymaga już naprawy, a druga sprawa, że
pójdą skargi na pana i za długo nie będziesz pan tak ograniczał tego wszystkiego. Jest pełna
demokracja mimo wszystko. W każdym punkcie może radny, nie tylko radny zabrać głos i
zapytać, w każdym punkcie. Statut trzeba poprawić. Natomiast, co się tyczy meritum, odnośnie
tego, co powiedziała pani Gałecka. Panie Wójcie, proponuję, żeby wystosować pisma do
ministra czy służb weterynaryjnych wydających ten zakaz na przetrzymywanie kur,
(wypowiedź słabo słyszalna) ponieważ, bo naprawdę, my nie mamy warunków do trzymania
kur w zamknięciu. Wszystko opuszcza skrzydła i zdycha. Normalnie zdycha na skutek
wydzielających się z gnoju (wypowiedź słabo słyszalna) i ulegają zatruciu. Natomiast nie ma
żadnej grypy na naszym terenie. Nie stwierdzono epidemii grypy. Nie jest powietrze zakażone.
Można wystosować pismo, żeby to skrócić. Druga sprawa, odnośnie prowadzonych przez nas
spraw związanych z tym pałacem w Młogoszynie. Proszę państwa, (wypowiedź słabo
słyszalna), posłużyłem się tą książką, to jest część I. W części II jest pałac Młogoszyn i tam jest
list napisany do autora tej książki pana Henryka Lesiaka przez ostatniego potomka z rodziny
Strzeszewskich, Michała Strzeszewskiego. Ten list jako dowód rzeczowy stawiam tutaj do
rozpatrzenia przez pana Wójta i przez panią mecenas jako dowód, który według mnie jest
niepodważalny. Podobnie, żeby rozwiać wątpliwości pani mecenas, są tutaj odnośnie
przeprowadzenia reformy rolnej informacje dokładne w naszym powiecie opracowane przez
pana Jacka Saramonowicza i Piotra Stasiaka. Zaczerpnąć informacji, jak to przebiegało. Pani
się nie wypina do wszystkiego tyłem, bo proszę panią, ta reforma przebiegała zupełnie inaczej
niż my mamy informacje. Ja pisałem pracę magisterską m.in. na ten temat reformy rolnej. Jak
zajrzałem, proszę panią, do archiwum, to mi włosy stanęły dęba, bo co innego wiedziałem,
byłem przekonany, a w archiwach zastałem inne rzeczy, zupełnie inne rzeczy. Może się pani
również posłużyć pewnymi sprawami z mojej pracy, to pani udostępnię. Natomiast, żeby nie
być wyłączony z tego (wypowiedź słabo słyszalna), to ja przygotowałem tutaj do zapoznania
się wam z tym listem. To bym poprosił, żeby pani odczytała ten list wszystkim radnym, bo ja
dam to również radnym do rozpatrzenia, do zapoznania się z tym, proszę państwa, chociaż, ja
mam jedno przekonanie pewne, że pani to odrzuci, ale czy pani to odrzuci, czy pani nie odrzuci
(wypowiedź słabo słyszalna). Dobrze się stało pani mecenas, że pani mi odpowiedziała na te
dwie pisma. Nie wymagałem tego, ale przedstawiła mi pani swój sposób widzenia tej sprawy i
to mnie bardzo mocna wkurzyło w przekonaniu, że się nie mylę, ponieważ, nie będziemy chyba
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czekać aż przegramy tą sprawę, bo niewątpliwie, tą sprawę przegramy, będę przygotowywał
skargę na panią do Zespołu Adwokacko-Radcowskiego, że po prostu, no, takie działania przez
odrzucanie wszystkich dowodów działają na szkodę gminy i już wziąłem się trochę za tą robotę,
ale jeszcze zbieram dokumenty, i panią poinformuję o tym, że to zrobię. Na pewno zrobię bez
względu na to, czy wygramy tą sprawę, czy przegramy, czy pani wygra, czy nie, to mnie to nie
interesuje, ale proszę panią, wszystkiego odrzucić nie może pani (wypowiedź słabo słyszalna).
Nie będę komentował już dalej tego, co mi pani odpisała, bo ja to wszystko (wypowiedź słabo
słyszalna). Nie chce nadawać temu biegu publicznego, ale ja pani powiem stan z niczym jest
(wypowiedź słabo słyszalna). Pani po prostu neguje wszystko. To idzie źle. Napisałem również
sprostowanie odnośnie listu, który zamieściła w ostatnim Biuletynie pani Sobolewska. Mam
również ten list i poproszę o opublikowanie go, proszę państwa, w Biuletynie Informacyjnym.
Nie jest on napisany tak dokładnie, wszystko tak dokładnie, jak powinienem napisać, bo nawet
go nie miałem czasu. Tam pewne zdania są może w takim w języku literackim, są tak niezbyt
czytelnie sformułowane, ale napisałem i proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym.
Zapoznajcie się panowie z tymi listami (wypowiedź słabo słyszalna).
Ad. 10. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.15 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam XVI sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

insp. D. Idziak
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