
RG.0002.1..2013                                 
P R O T O K Ó Ł  NR XVII/2013 

 

SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWIE 

W DNIU 27 MARCA 2013 ROKU 
 

 

Obecni: 

- 15 radnych według załączonej listy obecności,     

- 28 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-   zaproszeni goście: Zdzisław Trawczyński - radny Rady Powiatu w Kutnie, Janusz Marciniak – Prezes 

Spółki Wodnej Krzyżanów, Grzegorz Augustyniak – przedstawiciel Firmy Windprojekt, Małgorzata 

Witczewska – ZBM, Henryk Michalik – ZBM, Arkadiusz Stawicki – GDDKiA, Stanisław Wieteska – 

Koło Łowieckie „Myśliwiec”  

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

Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, Jerzy Łaba – Kier. Ref., Jakub Maciejewski – referent.    

 

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

nin. protokołu.  

 

Ad. 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena Jabłońska o godzinie 9.05 otworzyła XVII sesję 

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

Gminy. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 15 

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 2013 rok, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2016, 

c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku, 

d) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów, 

e) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
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f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

g) zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

i) nieodpłatnego przejęcia działki, 

j) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, 

k) przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Krzyżanów, 

l) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanów na rok 2013”, 

ł) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krzyżanów. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2012 rok. 

5. Omówienie tematu dokończenia budowy Autostrady A1 na odcinku przebiegającym przez 

Gminę Krzyżanów. 

6. Omówienie tematu uszkodzonych przez budowniczych Autostrady systemów melioracji 

gruntów rolnych. 

7. Przyjęcie protokołu nr XVI/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Jednocześnie na wniosek Wójta Gminy Krzyżanów zaproponowała: zdjąć z porządku obrad w 

ppkt 3k projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów, wnieść do porządku obrad w 

ppkt 3k projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/2012 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów jako ppkt 3m. 

 

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o 

dokonanie zmian w porządku obrad. 

Nikt z radnych nie zgłosił więcej propozycji zmian porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała zaproponowane przez siebie zmiany pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składy 

Rady, tj. 15 głosami „za”.  

 

Porządek XVII sesji Rady Gminy przedstawia się następująco: 

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 2013 rok, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2016, 

c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku, 

d) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów, 

e) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

g) zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

i) nieodpłatnego przejęcia działki, 

j) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, 

k) zmiany uchwały Nr XVI/126/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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l) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanów na rok 2013”, 

ł) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krzyżanów, 

m) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzyżanów. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2012 rok. 

5. Omówienie tematu dokończenia budowy Autostrady A1 na odcinku przebiegającym przez 

Gminę Krzyżanów. 

6. Omówienie tematu uszkodzonych przez budowniczych Autostrady systemów melioracji 

gruntów rolnych. 

7. Przyjęcie protokołu nr XVI/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Józefa Pawłowskiego. Innych kandydatur radni nie zgłosili.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę Józefa Pawłowskiego.   

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

 

Ad. 3 . 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, 15, 16 i 17 do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok. 
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Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na 

posiedzeniu Komisji. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania do 

projektu uchwały- nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/135/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2013 rok  

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2016. 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że zmienia się tytuł uchwały w ten sposób, że 

zamiast lata 2012-2016 winno być 2013-2016. 

Na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu uchwały- 

nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/136/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2013-2016  została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

3c. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – jak co roku musimy podjąć uchwałę w sprawie funduszu 

sołeckiego. Zaproponowałem Radzie, aby nie rozdrabniać tych pieniędzy. Robić tak jak 

dotychczas. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały - nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag.  

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/137/2013 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2014 roku  została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 
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3d. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Krzyżanów. 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. - jak wszyscy wiemy, gospodarką odpadami 

będzie zajmowała się gmina. Poprzednia uchwała zawierała zapis, że środki będą wpłacane na 

konto gminy. Zmiana ustawy pozwoliła nam, żeby pieniądze zbierali sołtysi. Prowizja dla 

sołtysów 7% od zebranej kwoty, Taka jest moja propozycja.  

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały –  nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/138/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami 

„za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

3e. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – 27 września 2012 r. podjęliśmy uchwałę w tej sprawie. Był tam 

zapis o sankcjach karnych za naruszenie Regulaminu. Ten zapis musimy wykreślić z 

Regulaminu. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/139/2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

 

3f. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby napisać w Biuletynie Informacyjnym 

Samorządu Gminy Krzyżanów informację, że opłaty można wpłacać przy racie podatku. 
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Na pytanie sołtysa Bronisława Głowackiego, co jak ktoś nie będzie chciał opłacić, Wójt 

Gminy T. Jakubowski odpowiedział, że jeżeli ktoś będzie chciał przy podatku, to wpłaci. Ale 

jeżeli ktoś powie, że ma jeszcze piętnaście dni na opłacenie, to jest jego wola i może sobie 

wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na konto gminy.   

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/140/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta  jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

3g. zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – robimy tutaj zapis, że deklarację pierwszą należy złożyć do 14 

czerwca 2013 r. Był jeszcze zapis, że deklarację można składać drogą elektroniczną, ale  

wykreślamy na tą chwilę ten zapis. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/141/2013 zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2012 w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  została  

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

 

3h. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – w 2010 roku była ostatnia cena za wodę i dotychczas nie 

zmieniana. Jest inflacja w granicach 3%, za awarie płacimy więcej. Moja propozycja, aby 

zmienić cenę o 5% za m³ wody. Wartość 8 groszy więcej za 1000 litrów, 1,75 zł netto plus 

8% VAT, daje nam 1,89 zł brutto, a było 1,81 zł brutto. 

Następnie Wójt Gminy T. Jakubowski podał cenę wody w ościennych gminach. 
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Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/142/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

 

3i. nieodpłatnego przejęcia działki. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – przejmujemy działkę, którą jest droga – od bramy 

gospodarstwa, wokół gospodarstwa do osiedla. (…) Po rozmowach, Prezes Agencji 

powiedział, że nam ją przekaże nieodpłatnie  - 1,32 ha. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/143/2013  w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki została  podjęta 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

 

3j. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. 

Radny Zygmunt Jasiński  powiedział m.in. - jest na naszej sesji pan radny Rady Powiatu w 

Kutnie Zdzisław Trawczyński. Robiliśmy od iks czasu zadania, które spoczywają na barkach 

Powiatu. To jest w ramach dobrej współpracy. Apeluję do pana, niech pan jedzie w prawo na 

Kaszewy do A2. Jak śnieg zleci, to tą drogą nie będzie można przejechać. Prosiłbym, aby 

Powiat jakąś troskę o tą drogę poczynił. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – podejmujemy tą uchwałę, w sumie jest koniec zimy, Powiat 

podjął, to my też podejmiemy. (…) I tak odśnieżamy i tak, wiec uważam, że powinna być 

podjęta. 
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Radny Kazimierz Popławski – kolega Z. Jasiński mówił tylko o drodze do Kaszew, ale proszę 

się przejechać na Siemienice, Konary, Pawłowice, to nie da się przejechać tylko trzeba pieszo 

iść. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/144/2013 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

zimowego utrzymania dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

3k. zmiany uchwały Nr XVI/126/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – wszyscy dobrze wiemy, że  od 1 lipca 2013 r. to zadanie gmina 

przejmie na swoje barki. Na tą chwilę mamy 1100 gospodarstw. Około 800 gospodarstw ma 

pojemniki. Dla 300 gospodarstw gmina musi zakupić. Za te 300 pojemników koszt zostanie 

rozłożony na wszystkie gospodarstwa. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/145/2013  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/2012 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została  podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

 

3l. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanów na rok 2013”. 
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Wójt Gminy T. Jakubowski – podejmujemy tą uchwałę w związku z ustawą, która nas 

zobowiązuje do opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W ubiegłym roku na ten cel 

przeznaczyliśmy 60.000 zł. Mamy 23 psy w schronisku, które utrzymujemy. Zajmujemy się 

tymi psami tam, gdzie jest zagrożenie. Musimy ją podjąć, żeby było zgodnie z prawem. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/146/2013  w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanów na rok 

2013” została  podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 

 

3ł. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krzyżanów. 

Mecenas Agnieszka Wójkowska-Pawlak – jest błąd w podstawie prawnej – art. 9 ust. 1, 

powinno być art. 14 ust. 1, 2 i 4. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – wcześniej były informacje, że Firma Windprojekt chciała 

większy teren. W tym czasie pojawiła się Firma  Energii Supp z Warszawy. Te dwie firmy się 

dogadały. Ta uchwała umożliwia Firmie Windprojekt realizację inwestycji. Może poprosimy 

o zabranie głosu przedstawiciela tej Firmy Grzegorza Augustynowicza. 

 

Przedstawiciel Firmy Windprojekt Grzegorz Augustynowicz – chcemy pobudować 

czternaście elektrowni: Wierzyki, Kuchary, Wojciechowice. Zmarnowaliśmy rok. Nam zależy 

na jak najszybszym zrealizowaniu projektu. 

 

Sołtys sołectwa Władysławów Honorata Grzegorzewska – mamy podpisane umowy. 

 

Pan G. Augustynowicz – umowy będą zrywane. Głównie chodzi o ptaki, wysypisko. 

 

Sołtys sołectwa Julianów Andrzej Lewicki – jaka odległość zabudowań od wiatraków? 
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Pan G. Augustynowicz – nie ma określonej odległości. Może to być 300m, 350m. Zależy od 

terenu. Nie ma ustawowej odległości. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/147/2013  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów została  podjęta jednogłośnie, 

tj. 15 głosami „za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

 

3m. przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzyżanów. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tą uchwałę podejmujemy pod katem drugiej firmy, która uważa, 

że nasze studium jest mało szczegółowe, jeśli chodzi o budowę elektrowni wiatrowych. (…) 

 

Radny Tadeusz Liwiński powiedział m.in. - Firma Windprojekt konkretnie określiła numery 

działek. Żeby nie było tak, że zajmą cały teren do budowy elektrowni. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – o zmianie studium, Planu będzie decydowała Rada, a nie firma, 

a czy mogą zawładnąć czy nie, to może pani mecenas się wypowie. 

 

Pani A. Wójkowska-Pawlak – podejmujecie państwo te uchwały nie dla danej firmy, ale dla 

wszystkich. Nie ma takiego zagrożenia, o którym pan radny mówił. Dzisiaj jest tylko 

przystąpienie do zmiany studium, a później dopiero zmiana Planu. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z 

radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała nr XVII/148/2013  w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów została  podjęta 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”. 
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2012 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

Do przedstawionego Sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag. 

 

Ad. 5. Omówienie tematu dokończenia budowy Autostrady A1 na odcinku 

przebiegającym przez Gminę Krzyżanów. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie ma jeszcze przedstawicieli z Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, ale jest pan Marciniak Janusz, Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów. 

Jesienią pojawiła się, której nie było. Okazało się, że zerwane są nitki melioracyjne. Pan 

Michalik – inż. ds. melioracji obiecał nam, że jeżeli wczesną na gruntach, gdzie była budowa 

autostrady pojawi się woda, to naprawią.  

 

Ad. 6. Omówienie tematu uszkodzonych przez budowniczych Autostrady systemów 

melioracji gruntów rolnych. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ten punkt porządku nawiązuje do punktu 5. Obiecano nam, że 

wszystkie uszkodzenia będą usunięte, gdy autostrada zostanie wykończona. 

Salę konferencyjną opuścił G. Augustynowicz. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr XVI/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 

2012 roku.  

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

biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół nr XVI/2012 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

 

Salę konferencyjną opuścił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kamelak. Od tej 

pory w sesji bierze udział 14 radnych. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami : 
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a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy Tomasz Jakubowski. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu. 

 

W trakcie składania sprawozdania przez Wójta Gminy T. Jakubowskiego, na sesję przybyli 

przedstawiciele ZBM Małgorzata Witczewska i Henryk Michalik.   

 

C.d. ad.5 i ad.6. 

Przedstawiciel ZBM Małgorzata Witczewska powiedziała m.in. – to co państwo zgłosili, 

niedokończone drogi, zalewanie pól, będzie w drugim przetargu. My jesteśmy jako 

inspektorzy nadzoru. Dokończenie całości i innych rzeczy, które państwo zgłaszali – wjazd, 

brak dojazdu, GDDKiA zgłosiła do przetargu. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – czy pan Bober przyjedzie? 

Pani M. Witczewska – nie mamy takiej informacji. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – Kaszewy Dworne – tam jest rozlewisko. 

 

Pani M. Witczewska – to wszystko, to są roboty dodatkowe. Będą wykonane w drugim 

przetargu, który ma być ogłoszony w maju. W sierpniu wykonawca ma być na budowie. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – to nie wiadomo, czy w tym roku będzie zrobione. Rolnicy nie 

mogą wejść w pole. Czy jakieś odszkodowanie? 

 

Pani M. Witczewska – to pytanie nie do nas. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – nie ma nawet przepustów, żeby woda poszła. 

 

Przedstawiciel ZBM Henryk Michalik – działania Spółki są dobre, co widać po 

wykonywanych rowach. Zrobimy inwentaryzację na wiosnę i przekażemy Spółce. 

Dokumentacja nie została zrobiona dokładnie. 
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Na salę konferencyjna przybył przedstawiciel GDDKiA Arkadiusz Stawicki. 

 

Pani M. Witczewska – biuro projektowe dopracowuje dokumentację, żeby dokonać 

inwentaryzacji uszkodzeń urządzeń melioracyjnych. Byłoby zasadne, żeby przekazać do biura 

te wszystkie uwagi. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – przy wyjeździe na autostradę w Kaszewach oczy są na 

wysokości barierek i nie widać ani z lewej, ani z prawej samochodu czy można wyjechać. 

Pani M. Witczewska – trzeba to zgłosić na piśmie. Około 15 cm może być podniesione.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – to skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne. 

 

Radny Z. Jasiński – podoba mi się z pani ust: poprawić projekt, usunąć usterki. Projektant nie 

konsultował się z mieszkańcami. U mnie wykonawca zerwał przepust. Powiedział, że dla 

niego istotne było, aby wody nie było na autostradzie, a nie, żeby woda schodziła z pól. (…) 

Przyjdzie znowu inna firma. Macie nadzór. Wy powinniście zwracać uwagę i eliminować. 

 

Pani M. Witczewska – padło tu kilka gorzkich słów. Muszę powiedzieć, dlaczego tak się 

zadziało: upadła firma, druga dokończała autostradę. Wykonawca, który został, przejął 

dokończenie dróg poprzecznych wśród dróg powiatowych. I tak naprawdę ta inwestycja nie 

została dokończona. Jest to wielomilionowa inwestycja. Nie możemy od niego żądać, bo tak 

naprawdę on zakończył swoją inwestycję. Ważne jest, żeby i to, co państwo przekazali, swoje 

uwagi, to wszystko powinna zawierać dokumentacja, bo tak naprawdę w listopadzie była 

zakończona inwestycja. Jest 19 km dróg do zrobienia, zjazdy i to, co wynika z błędów 

projektowych. Zbieracz nie wymaga dokumentacji projektowych. 

 

Radny Z. Jasiński – ale na pisma moglibyście odpisywać. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego was chyba też obowiązuje. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie ma tych pism, dlatego poprosiłem państwa dzisiaj. „Sando” 

możemy pozwać do sądu. „Poldim” upadł i tylko do syndyka. Nie wiem, czy coś dostaniemy. 

W ramach przetargu GDDKiA miała wrzucić w przetargi te drogi, które miały być zrobione 

przez „Poldim”, kiedy będzie dokończony ten odcinek autostrady na naszym terenie.  
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Radny Rady Powiatu w Kutnie Zdzisław Trawczyński powiedział m.in. – reprezentuję 

Powiat. Część „Sando”, a większość „Poldim”. Podpisaliśmy porozumienie na drogę 

Młogoszyn – Łęki. To w zasadzie brak drogi. Porozumienie: pytanie i co ze zobowiązaniami, 

które firma zawarła na piśmie? Jesteśmy wpisani jako wierzyciel tej firmy. Nie znam majątku 

tej firmy czy on wystarczy na pokrycie długu, ale społeczeństwo od nas wymaga i my 

wielkim wysiłkiem wyremontowaliśmy tą drogę. Teraz, czy  nam ktoś zwróci koszty? Czy są 

jakieś ustalenia, czy ktoś te zobowiązania przejmie? Jeżeli nie będzie, to wystąpimy 

przeciwko GDDKiA na drogę sądową. 

 

Przedstawiciel GDDKiA Arkadiusz Stawicki – jeśli chodzi o te drogi z porozumienia, będą 

wpisane do kosztorysu w oddzielnej pozycji z firmy „Poldim”. Wykonawca wykona to za 

kwotę wpisaną do kosztorysu i wystąpimy do sądu jako wierzyciel „Poldimu”. „Sando” nie 

upadło. Wpisujemy też pozycję na nowe drogi. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – termin wykonania? 

 

Pan A. Stawicki – projekt się nie zmienia. Zmienia się tylko kosztorys. Ma w umowie, że 

naprawi. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – szkoda, że nie ma oficjalnej informacji, że panie Wójcie 

przygotujcie… 

 

Pan A. Stawicki – pod koniec kwietnia ogłaszamy przetarg. Chcemy zacząć w sierpniu, a 

zakończyć w styczniu. Będziemy budować sierpień – wrzesień. W styczniu rozliczamy. 

 

Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów Janusz Marciniak – „Sando” – Spółka dostała całą 

dokumentację. „Poldim” – nie. „Sando” pokazała jak zrobiła. My podpisaliśmy protokół. Od 

„Poldimu” nie przejęliśmy żadnej dokumentacji. GDDKiA uważa, że do naszych urządzeń 

ma spłynąć cała woda. To chyba się spotkamy w sądzie, bo przepisy mówią, że kto korzysta z 

urządzeń, to musi płacić. Kaszewy Dworne – to niechlujstwo wykonawcy. Kto robi rów w 

górę? Kto to odebrał? Jest tyle pytań, że jak przyjdzie czas, to Spółka wam zada. Jest rów, 

woda spływa i zatrzymuje się. 
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Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – to uciążliwość z tytułu autostrady. Mamy mieć 

do końca roku: zjazdy, wjazdy. 

 

Sołtys sołectwa Wojciechowice Bożena Popławska – kiedy będą naprawione uszkodzone 

drogi? 

 

Pan H. Michalik – „Sando” zakończone. Na odcinku „Poldimu” dokumentacja nie została 

przekazana, bo roboty są nie dokończone.  

 

Radny Michał Szczepański – na terenie Krzyżanówka jest wiadukt, który nie jest 

wybudowany. Ludzie są odcięci, bo wiadukt jest w drodze. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżdżą po placu budowy ludzie. 

 

Radny M. Szczepański – to jedyna droga, przez którą mogą przejechać, bo innej nie ma. 

 

Radny Tomasz Żydowo – słyszałem, że projektant się pomylił, a co mają powiedzieć ludzie, z 

czego mają żyć, jak całe pole w wodzie? Oddany wiadukt w Krzyżanówku, a tam cały 

wiadukt w wodzie. Kto to ponosi za to odpowiedzialność? Do pana z GDDKiA – jest teren 

zabudowany, na wiadukcie ograniczenie do 70km/h, za 10m ograniczenie do 40km/h. To 

ziemię, którą macie w Łękach którędy będziecie wozić? Zabraliście most tymczasowy. My 

was drogami nie puścimy. Trzeba było nie podpisywać faktury, to by przyjechał. 

 

Pan A. Stawicki – każdy projekt organizacji ruchu jest uzgadniany z organem zarządzającym 

czyli z Powiatem. Proszę pytać Powiat. 

 

Radny T. Żydowo – a co z wodą na wiadukcie? 

 

Pani M. Witczewska – pan nie zna całego procesu budowlanego. Ja jestem inspektorem 

nadzoru i nadzoruję, czy jest zgodnie z dokumentacja techniczna. Jeżeli nie ma dokumentacji 

na przepust, to wykonawca go nie zrobi. 

 

Pan J. Marciniak -  pewnie tych problemów, które zgłaszamy, to państwo nie wykonacie. (…) 

Chyba Urząd Marszałkowski też ma coś do zrobienia. 
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Radny T. Liwiński – przy drodze powiatowej, u państwa Kapruziaków popękały mury.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ta sprawa od roku jest załatwiana i już jest zakończona. 

GDDKiA pokryje koszty pęknięcia murów. 

 

Radny Z. Jasiński – dojazd od Kaszew Tarnowskich do Kaszew Dwornych. Zapomnieliśmy o 

ludziach, którzy tam mieszkają. Może pan, panie Wójcie odpowie, kiedy ten wiadukt w 

Kaszewach będzie dokończony? Na chwilę obecną jest tam taka tama. (…) Pan jako młody 

człowiek, ktoś panu wciska, że w styczniu będą robione drogi.  

 

Pan A. Stawicki – roboty – sierpień-wrzesień. Styczeń to odebranie. Wiadukt – wykonawca, 

który wchodzi w połowie wakacji, to będzie budował.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. -  Firma „Sando” nie zrobiła. Zrobiliśmy pozew 

do sądu. Firma „Poldim” upadła. Teraz, jak nie będzie środków finansowych, to nikt, żadna 

nowa firma nie przejedzie po naszych drogach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – przysłuchuję się dyskusji o drogach. 

Nigdy takiej inwestycji jak autostrada, na naszym terenie nie było. Projekt – zły. Już w 

przetargu powinno być, że drogi uszkodzone trzeba naprawić. Projektant zrobił, ale z 

Wójtem, z sołtysami nikt nie rozmawiał. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – inwentaryzację pod katem budynków musi 

zrobić firma od nowa? Inwentaryzację robił „Poldim”. Do kogo po odszkodowanie? 

 

Pan A. Stawicki – tak. Tylko do sądu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – ale do GDDKiA też można napisać. 

 

Radny Jerzy Antosik – wiadukt 216 – zjeżdża się, ale podjechać nie da się. 

 

Pani M. Witczewska – będzie dokończony. 
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Salę konferencyjną opuścili: przedstawiciele ZBM, przedstawiciel GDDKiA i J. Marciniak. 

C.d. pkt 8. 

8a. 

Wójt Gminy T. Jakubowski dokończył przerwane sprawozdanie. 

Następnie Wójt Gminy T. Jakubowski poinformował o artykule prasowym, który mówił o 

poświadczeniu nieprawdy przez Wójta Gminy oraz złożył w tej sprawie stosowne 

wyjaśnienie.   

 

8b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącej Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena 

Jabłońska:    

- pełniła cotygodniowe dyżury w Urzędzie Gminy, 

- kontaktowała się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców, 

zgłaszanych przez nich uwag, 

- przygotowała materiał na sesję i po sesji,  

- brała udział w posiedzeniach Komisji. 

 

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Z. Jasiński – były uwagi, że tyle przeznaczamy na psy, a dzieci nie mają co jeść. 

Każda gmina sobie radzi, jak może. Niektóre gminy, które dają po 500 zł miesięcznie na psa, 

żeby go zabrać ze schroniska. Są gminy, gdzie odbywa się kastracja psów. Można się nad tym 

zastanowić. Trudno było wydawać 100 zł, a teraz jest 60.000 zł. Druga sprawa – państwo 

pozbyło się śmieci, a scedowało na gminę. Gmina i tak ma już teraz trudności w zebraniu 

wszystkich należności. Ludzie już teraz przychodzą po zasiłek, bo nie ma na chleb, a tu 

jeszcze przyjdzie płacić za śmieci. Już teraz trzeba się panie Wójcie zastanowić nad tym. 

Następnie radny złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Prosił również o wsparcie 

finansowe Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów poprzez wpłacenie na 

konto Stowarzyszenia 1% rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Radny Andrzej Kasztelan – byłem w mleczarni. Wszystko jest przygotowane do przetargu. 

Prosiłbym Urząd Gminy, jeśli już znany będzie termin, to proszę o informację. 

 

Sołtys sołectwa Siemienice Henryka Gierańczyk – czy rozwiązywać umowy z EKO 

SERWIS-em? 
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Wójt Gminy T. Jakubowski odpowiedział, że z dniem 30 czerwca 2013 r. wszystkie umowy 

wygasają. Na sesji obecny jest przedstawiciel Koła Łowieckiego „Myśliwiec” pan 

Stanisław Wieteska, który przekaże informacje, jak przeciwdziałać dzikom i innym 

zwierzętom. Proszę panią Przewodniczącą o udzielenie mu głosu.  

  

Koło Łowieckie „Myśliwiec” Stanisław Wieteska poinformował uczestników sesji, jakich 

środków używać, gdzie zgłaszać wyrządzone przez zwierzynę szkody. 

 

Salę konferencyjną opuścił St. Wieteska.  

 

Radny T. Żydowo – mam pytanie do sołtysa z Julianowa i do pana Wójta. Może pan nam 

przybliży ten donos na Wójta. Słyszałem, że Wójt Gminy już kupił ziemię w Łękach. Jak to 

jest? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja i pan Jerzy Łaba kilkakrotnie pisaliśmy prośby, żeby nie 

zapomnieli, że 30% należy się do sprzedania mieszkańcom. Na razie Łęki nie będą 

sprzedawane i nie będą dzielone. (…) Jest to plotka, że Wójt kupił. 

 

Pan A. Lewicki powiedział m.in. – jest młode pokolenie i trochę ich to nurtuje, że jest ta góra 

śmieci. Ja już jestem w takim wieku, że się przyzwyczaiłem do tego. Wójtowi się nazbierało, 

że jego poprzednicy robili sobie przetargi i sprzedali to wysypisko. Żeby tam była sortownia, 

ale to wszystko pomieszane. Ja nic nie zrobię, że ludzie mają takie poglądy, a nie inne. 

 

Radny T. Żydowo – przed wyborami trzy lata temu też tak było. Teraz, co już kampania 

wyborcza? 

 

Pan A. Lewicki – kiedyś inni wójtowie zadecydowali, a teraz ten Wójt co ma zrobić? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski -  odnośnie tych śmieci. Pan Andrzej Lewicki jest już sołtysem 

długo. Były takie rozmowy, że jak Julianów sobie zrobi drogę asfaltową, to niech sobie 

śmieci będą. Nie było prawnych możliwości, żeby nie wydać zezwolenia na rozbudowę 

wysypiska. Szkoda, że taki jeden pan, już nie będę po nazwisku mówił, w gazecie pisze i 

jeszcze idzie taki i składa donos (Wójt wymienił dwa nazwiska).  
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Pan A. Lewicki – poprzedni wójtowie pozyskali kosze, pojemniki. Oni powinni bardzie 

przetwarzać – śmierdzi. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ci co pisali donos, to kiedyś może ich rodziny pracowały i 

pieniądze brały.  

Radny T. Żydowo – dobrze, że Julianów zyskał drogę, bo Władysławów, Krzyżanówek tak 

samo śmierdzi, a drogi nie mają. 

 

Pan A. Lewicki – żeby Wójt dalej doglądał, żeby nam trucizny nie przywieźli i nas nie 

wytruli, żeby z Niemiec czegoś nie przywieźli. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – teraz na rejestrację samochodu nie ma co patrzeć, bo firmy 

wywożą. Rozmawiam z mieszkańcami z Julianowa, którzy tam pracują i mówią: żeby taki 

porządek każdy gospodarz miał, jak jest na wysypisku. Szkoda, że piszą o mnie o fałszowaniu 

nieprawdy. (…) 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Rada Gminy otrzymała do wiadomości:   

1) Uchwałę Nr III/49/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania 

uchwalonego na 2013 rok deficytu budżetowego Gminy Krzyżanów - opinia pozytywna; 

2) Uchwałę Nr III/50/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy 

Krzyżanów - opinia pozytywna. 

Uchwały stanowią załączniki nr 34 i 35 do nin. protokołu. 

Następnie Przewodnicząca  Rady Gminy poinformowała Radę o przyznaniu przez Wójta 

Gminy dotacji w wysokości 36.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Bzura” Młogoszyn 

na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, tj. organizację szkolenia i zawodów oraz 

udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Krzyżanów. 

Pismo Wójta Gminy Krzyżanów nr Or.426.1.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. stanowi załącznik 

nr 36 do nin. protokołu. 

Radny Z. Trawczyński powiedział m.in. – wcześniej sygnalizowałem temat, że rozmawiamy z 

gminami na temat pomocy finansowej na remonty dróg. Gmina Krzyżanów oferuje 250.000 

zł na drogę Młogoszyn-Siemienice. Niższą inwestycję przedstawiło tylko Bedlno i Łanięta. 
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Wczoraj była sesja w Bedlnie, na której obecny był pan Ruciński. Już mi sygnalizował, że 

Bedlno podniosło znacznie. Najwyższą ofertę dał Żychlin – 830.000 zł. Członkowie Zarządu 

Powiatu uważają, żeby wziąć zadania największe: Strzelce 608.000 zł i Żychlin. Nie jest to 

sprawa zamknięta. Musimy się spotkać panie Wójcie. Krzyżanów będzie pierwszy. Z tego 

programu można zrobić dwie drogi. Zrobię wszystko. Wydatki, jakie ponoszą gminy 

odnośnie utrzymania naszych dróg są zwracane gminom w wysokości 2.000 zł, bo 20.000 zł 

na cały powiat. To jest jakaś mała rekompensata.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – rozmawiałem z panem Rucińskim. 

Powiedziałem, że najgorsza jest droga Ktery-Młogoszyn, ale podawałem trzy za 700.000 zł. 

Jeżeli można zrobić oprócz tej jednej dwie czy trzy drogi, to my jesteśmy gotowi dołożyć. 

Damy 30%, jeżeli zrobicie za 1 mln, to my damy 300.000 zł. Jeżeli będziecie mieć rozmowy 

z gminami, to proszę wpisać, że 700.000 zł dajemy. 

 

Radny Jerzy Antosik – czy już był odbiór remontowanej drogi w Łękach Kościelnych? 

 

Radny Z. Trawczyński odpowiedział, że nie wie. 

 

Ad. 11.  Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 12.40 Przewodnicząca Rady Gminy 

zamknęła sesję słowami: „zamykam XVII sesję Rady Gminy Krzyżanów.”   

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                       Obradom przewodniczyła:                                                                    

Insp. D. Idziak                                                   Przewodnicząca Rady Gminy      

                                                                              Magdalena Jabłońska                                                                                             
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