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P R O T O K Ó Ł NR XVII/2017
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 2 CZERWCA 2017 ROKU
Obecni:
- 15 radnych według załączonej listy obecności,
- 26 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),
- zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - Sekretarz Gminy, Hanna
Wegner – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny.

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.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.07 otworzył XVII sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdził, 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016
rok:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok,
b) przedstawienie Uchwały Nr III/62/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej
sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2016 rok,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
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e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na
dzień 31 grudnia 2016 roku,
f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2016 rok,
g) przedstawienie Uchwały Nr III/66/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2016 rok,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2016
rok.
4. 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) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego,
d) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości
dróg powiatowych,
e) uchylenia uchwały Nr XV/175/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wprowadzenia
opłaty prolongacyjnej,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
6. Przyjęcie protokołu nr XVI/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 marca 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 15 radnych.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Ad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy za 2016 rok:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Sprawozdanie finansowe Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - proszę bardzo panie Wójcie o przedstawienie.
Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy sołtysi, ja
pokrótce państwu przedstawię to sprawozdanie za 2016 rok. Radni znają to, natomiast bardziej
dla sołtysów skierowane, takie podsumowanie z działalności Gminy, z naszej działalności za
2016 rok. Na dzień 31 grudnia 2016r. plan dochodów wynosił 18.948 tys. zł, w tym: dochody
bieżące 17 mln zł, dochody majątkowe – 1.914 tys. zł. Wykonanie dochodów na dzień 31
grudnia 2016 r. wynosiło 18.872 tys. zł, co stanowiło 99,6 %. Stan środków na rachunku
bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 1.955.793 zł. Nie będę tutaj
szczegółowo omawiał: gdzie, na którym rachunku, tylko takie najważniejsze rzeczy. Gdyby
dokładnie chcieć omówić, to trzeba byłoby ze dwie godziny poświęcić. Plan wydatków po
zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 17.887 tys. zł, a wykonanie wydatków stanowiło
97,54 % planu. W 2016 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 260 tys. zł na termomodernizację
Szkół Podstawowych w Micinie i Kterach. Innych kredytów nie zaciągaliśmy, a tą pożyczkę
tylko dlatego wzięliśmy, ponieważ są tak atrakcyjne warunki, że naprawdę, trzeba by było nie
umieć liczyć, grzechem byłoby, gdybyśmy jej nie wzięli. Jest praktycznie w 40 % ta pożyczka
dla samorządu darowana. Każdy z państwa tą pożyczkę by wziął. W 2016 roku spłacono
pożyczki zaciągnięte wcześniej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie też
były bardzo korzystne, bardzo atrakcyjne dla samorządu, spłaciliśmy je w kwocie 151 tys. zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia wynosiło 353 tys.
zł. Uważam, że to jest takie zadłużenie symboliczne i tylko tutaj w postaci tych pożyczek, które
są naprawdę bardzo atrakcyjne dla Gminy. Stan wolnych środków, jako nadwyżki środków na
rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosił 353
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tys. zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła 1.490 tys. zł. Czyli, szczerze mówiąc, nasza Gmina
jest bez kredytów poza tymi symbolicznymi pożyczkami. Ja przedstawię teraz tabelę z
inwestycjami, żeby państwu zobrazować, co w zeszłym roku wykonaliśmy. Wydatków
inwestycyjnych na 31 grudnia mieliśmy w kwocie 3.982 tys. zł. Sporządzony był projekt za
98.626 zł na budowę stacji wodnej w miejscowości Ktery wraz z budową zbiorników w
Siemienicach. Ten projekt był niezbędny do złożonego wniosku, który złożyliśmy. Teraz
robiliśmy ostateczne uzupełnienie na dofinansowanie do stacji uzdatniania z Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Ostateczną odpowiedź będziemy mieli w grudniu
tego roku czy się zakwalifikowaliśmy, czy nie. Wykonaliśmy budowę nitki wodociągowej w
Zawadach za kwotę 32.500 zł. Tam jest ten rejon naszej gminy, który jest przeznaczony pod
zabudowę mieszkalną. Skoro przeznaczyliśmy w Planie zagospodarowania pod zabudowę, no,
to niestety, trzeba chociaż taką infrastrukturę niezbędną do życia ludziom stworzyć i zapewnić
tą wodę. W zeszłym roku wyremontowaliśmy drogę powiatową nr 2158, która biegnie z Sokołu
do Krzyżanowa. Jest to droga powiatowa. Wykonaliśmy ją za 1.636 tys. zł, z czego z funduszy
unijnych pozyskaliśmy 1.422 tys. zł. Wykonaliśmy też dokumentację na przebudowę drogi
powiatowej relacji Młogoszyn-Ktery i tą drogę w tym roku przebudowujemy. Ta dokumentacja
jest wykorzystywana. Przebudowa budynków komunalnych w Kterach, czyli zrobiliśmy dwa
poszycia dachu na budynkach komunalnych. Zakupiony był nowy samochód osobowy
Volkswagen T6, który służy szkołom, mieszkańcom całej gminy. Kosztowało nas to 111 tys.
zł. Wykonaliśmy dokumentację na termomodernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kterach i w Wałach za kwotę 52.970 zł. Projekt ten był niezbędny do złożenia wniosku o
dofinansowanie do termomodernizacji. Wniosek nasz nie przeszedł, ale będą nabory wniosków.
Będziemy składać, będziemy starać się o dofinansowanie. Wykonaliśmy też dokumentację na
montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie naszej
Gminy Krzyżanów. Kosztowało nas to 36.580 zł. Wniosek taki został złożony. W ubiegłym
tygodniu ostatnie uzupełnienia formalne robiliśmy do tego wniosku. Odpowiedź będziemy
mieli w okolicach grudnia czy wniosek został zakwalifikowany, czy nie. W tym wniosku było
zapisanych 30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na pewno te dokumentacje się przydały
i przydadzą. Następnie, poświęciliśmy 21.525 zł na opracowanie studium wykonalności, jak
również planów funkcjonalno-użytkowych na montaż instalacji fotowoltaiczynych na
budynkach użyteczności publicznej, jak też indywidualnych mieszkańców Gminy Krzyżanów.
Coś koło 200 takich opracowań zrobiliśmy za tą kwotę 21.500 zł. Wniosek był składany, no,
już dobry rok, jak złożyliśmy wniosek. Odpowiedzi do dnia dzisiejszego, może nie do dnia
dzisiejszego, ale tydzień temu dostaliśmy odpowiedź na piśmie z Urzędu Marszałkowskiego,
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że prawdopodobnie rozstrzygnięcie konkursu będzie w okolicach miesiąca sierpień. Także, do
sierpnia się powinno wyjaśnić, co z tymi pracami fotowoltaicznymi. I wykonanie dokumentacji
i budowa stadionu sportowego w Krzyżanowie była największą inwestycją, którą
wykonaliśmy. Projekt wraz z wykonaniem, to było 1.920 tys. zł. To są kwoty, które
wydatkowaliśmy w 2016 roku za kwotę wartości 3.982 tys. zł, opiewały te inwestycje.
Najważniejsze w sumie. Ja myślę, że jak na naszą gminę taką niewielką, wiejską, jest to bardzo
dobry wynik, bardzo trudne inwestycje, bardzo duże inwestycje i raczej były rozwojowe.
Oprócz tego, jak co roku dotowaliśmy Spółkę Wodną, naszą tutaj gminną, czyli w sumie
naszych rolników, bo to Spółka Wodna służy naszym mieszkańcom, naszym rolnikom.
Udzieliliśmy dotacji w kwocie 50 tys. zł na działalność Spółki Wodnej. Są efekty i myślę, że
żaden radny ani ja nie żałuje tych 50 tys. zł. Corocznie są na bieżąco wykonywane remonty
szkół, remonty ochotniczych straży pożarnych, budynków, placów. Praktycznie każda
złotówka, która tutaj wydajemy, mówię o sobie, o Radzie Gminy, jest przemyślana. Staramy
się w sposób gospodarny ją wydawać, przemyślany, gospodarnie tym mieniem naszym
gminnym zarządzać. Staramy się praktycznie, jak tylko jakieś fundusze unijne się pojawiają,
praktycznie nie ma funduszy unijnych na które wniosków nie składamy. Czy to z mniejszym
powodzeniem, czy to z większym powodzeniem, ale staramy się z wszystkich korzystać. Nawet
na pięć wniosków, jak się pozyska z dwóch środki finansowe, to jest bardzo dużo. Myślę, że
trzeba składać, tak, jak dotychczas.

b) przedstawienie Uchwały Nr III/62/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej
sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2016 rok.
Uchwała Nr III/62/2017 stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Wójt Gminy T. Jakubowski odczytał Uchwałę Nr III/62/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii
dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2016 rok. Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Wójta
Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2016 rok.

c) dyskusja.
Brak.
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d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/189/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2016 roku.
Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski – króciutko przedstawię. Wartość środków
trwałych będących własnością Gminy, które mamy ujęte w „Ewidencji środków trwałych” na
dzień 31 grudnia 2016 r., to jest wartość 43.153.598 zł. Nie będę tutaj państwu wszystkich tych
składników czytał, bo to jest szkoda czasu. Nieodpłatnie w 2016 roku poprzez komunalizację,
Gmina Krzyżanów wystąpiła o komunalizację, skomunalizowaliśmy działkę o pow. 19 arów
151/2 we Władysławowie wartą 6.940 zł. Natomiast, jeśli chodzi o sprzedaż, sprzedaliśmy
mieszkanie państwu […] w Siemienicach i udział w gruncie na kwotę 375,91 zł. Dochody
uzyskane z mienia komunalnego, czyli czynsz za lokale, opłata za użytkowanie wieczyste,
dochody ze zbycia praw majątkowych opiewają na kwotę 206 tys. zł.

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2016 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów z
wykonania budżetu gminy Krzyżanów za rok 2016.
g) przedstawienie Uchwały Nr III/66/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2016
rok.
Uchwała Nr III/66/2017 stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał Uchwałę Nr III/66/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 roku w
sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie
absolutorium za 2016 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2016 rok.

h) dyskusja.
Radny Zygmunt Jasiński – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, chcę być
tutaj takim przedstawicielem wszystkich radnych, za to, że wszystkie zadania, jakie były
nałożone na Radę Gminy na rok 2016 zostały wykonane, a nawet w wielu przypadkach
przekroczone. Dlatego muszę stwierdzić, że na terenie naszej gminy zrobiliśmy bardzo dużo, a
szczególnie jestem jako radny z tego terenu Kaszew, mamy wykonaną wspaniałą drogę
Krzyżanów-Sokół. Wszyscy wiemy, że ten temat był drążony przez wiele, wiele lat. Powiat
obiecywał, przyjeżdżał, zapewniał, że ta droga zostanie wykonana w ich zakresie. Niestety, nie
doczekaliśmy się tych obietnic. Byliśmy zmuszeni zrobić to we własnym zakresie. Jestem panie
Wójcie bardzo zadowolony, że pan panie Wójcie przy współpracy z Radą, z sołtysami
zrealizowaliśmy to zadanie. Dzisiaj, kiedy mieszkańcy innych gmin, a nawet i powiatów
przejeżdżają przez teren naszej gminy są zachwyceni i nawet podziwiają, że stać było nas na
takie dzieło. Temat stadionu, boiska przy Gimnazjum w Krzyżanowie – obiekt oddany. Ten
temat też był przez wiele, wiele lat dyskutowany. Były różne opinie na ten temat czy robić, czy
nie robić. Wreszcie został zrealizowany. I też możemy powiedzieć, że jako nieliczna gmina w
powiecie kutnowskim, a nawet nie tylko w powiecie mamy wspaniały obiekt sportowy. I też
powinniśmy być z tego tytułu bardzo dumni. W ostatnich dniach miałem możliwość być na
terenie innych gmin, m.in. na terenie gminy Oporów, gdzie trudno czasem przejechać
samochodem, nie mówiąc już o innych sprawach, takie można powiedzieć działanie, jakby bez
Rady, bez sołtysa. Nasza gmina ma się czym pochwalić. Może być z tego tytułu dumna.
Dziękujemy panie Wójcie za realizację tego zadania. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom,
pracownikom Urzędu Gminy za to, że współpracują z panem Wójtem, że wszystkie wnioski,
które są składane w odpowiednim czasie mogą być realizowane i cel, jaki był założony został
zrealizowany. Za to wszystko dziękuję panie Wójcie i proszę, żeby znów plan, który
przyjęliśmy na rok bieżący, a jest to plan bardzo obfity, dużo zadań, też został zrealizowany.
Miałem też przyjemność być w Łękach, w Siemienicach. Widać to dzieło podjęte przez Radę
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jest realizowane. Życzę, aby te zadania zostały wykonane, a za wszystko Radzie, sołtysom,
społeczeństwu dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
te inwestycje, które tutaj pan Wójt, Rada podejmuje, bym powiedział, trochę z takim
rozmachem, jak na naszą gminę, ale to wszystko wydaje mi się, że dzięki panu Wójtowi i
pracownikom, że praktycznie każda inwestycja jest podparta dotacjami czy unijnymi, czy
jakimiś wojewódzkimi itd. Można byłoby ograniczyć działalność do środków własnych i
realizować tylko ze środków własnych. Jednak wychodzimy, że tak powiem, przed szereg,
chyba jako jedyna gmina w powiecie, gdzie robimy drogi powiatowe. No, w tym momencie,
no, dostajemy jakąś dotację, co prawda każda gmina mogłaby coś takiego realizować i co
najbardziej smutne, że naszej gminy nie ma w planach, że tak powiem, drogowych na remonty
dróg w planach Rady Powiatu, że my mimo że robimy te drogi, to w żaden sposób nie jesteśmy
wynagrodzeni. Także, dzięki tutaj działalności pana Wójta te inwestycje są realizowane
naprawdę w dużej mierze i nie wiem, w jakim to procencie ze środków, że tak powiem,
zewnętrznych.
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za
2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy za rok 2016.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
„Za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016 głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdzam, że uchwała Nr XVII/190/2017 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2016 rok została podjęta bezwzględną
większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, tj. 15 głosami „za”. Panie Wójcie,
gratuluję. Wynik mówi sam za siebie.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – chciałbym serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium.
Ja myślę, że w dobrym kierunku idzie ta praca nasza, współpraca z radnymi, z sołtysami, z
mieszkańcami. Myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni, bo to jest praca dla nas wszystkich.
My wszyscy skorzystamy z tych dróg, z tych szkół korzystamy, korzystamy z tych parkingów,
z tych chodników. Także, nie budujemy tego dla kogoś, tylko dla siebie. Serdecznie dziękuję

9
radnym za współpracę, za zrozumienie, za naprawdę takie konstruktywne pomysły. Dziękuję
serdecznie też sołtysom, też za niejednokrotną poradę, doradę, nawet za wnioski, za uwagi. To
też jest bardzo ważne i budujące. Wszystkim mieszkańcom dziękuję. Dziękuję też
pracownikom Gminy za pomoc w realizowaniu tego budżetu. Z całego serca wszystkim
dziękuję.
Ad. 4 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 12, 13,
14, 15, 16 i 17 do nin. protokołu.
4a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś głosy.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/191/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
4b. 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 uwagi, głosy.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/192/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2017-2020 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
4c. 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 głosy, uwagi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – tą uchwałę podejmujemy z tego względu, ponieważ jest
budowana nitka kanalizacyjna na osiedlu w Łękach i aby móc wystąpić o dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, musimy taką stosowną uchwałę podjąć.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/193/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego została podjęta jednogłośnie, tj.
15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
4d. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i
czystości dróg powiatowych.
Przewodniczący powiedział, że radni zapoznali się z projektem uchwały na posiedzeniach
Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – tą uchwałę podejmujemy pod tym kątem, aby móc legalnie,
formalnie, zgodnie z prawem odkrzaczać, wycinać pobocza przy drogach powiatowych,
których mamy na terenie Gminy Krzyżanów 44 km. Co prawda, ma być odpłatność. Ta
odpłatność jest symboliczna, jak co roku od Powiatu w granicach 2.500 zł. To są trochę takie
śmieszne pieniądze, ale może tak musi być. W każdym razie, ta uchwała nam pozwala na
odkrzaczanie, na wyręczenie kogoś z czyjegoś zadania.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/194/2017 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie
utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 15
głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
4e. uchylenia uchwały Nr XV/175/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wprowadzenia
opłaty prolongacyjnej.
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Przewodniczący powiedział, że radni zapoznali się z projektem uchwały na posiedzeniach
Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ja tą uchwałę państwu omawiałem podczas podejmowania tej
uchwały. Tą uchwałę podejmowaliśmy pod tym kątem, ażeby przy pozyskaniu środków z
Firmy Eolos, z podatku od nieruchomości pozyskać dodatkowe środki, które mogły być
pozyskane ze względu właśnie na opłatę prolongacyjną, podjęliśmy tą uchwałę. Teraz, żeby tej
opłaty, że tak powiem, nie przedkładać na naszych mieszkańców, na rolników, na naszych
podatników z terenu Gminy Krzyżanów, ponieważ nie chcemy ich obarczać dodatkowymi
środkami, tą uchwałę uchylamy. W każdym razie, ta uchwała o podjęciu opłaty prolongacyjnej
pozwoliła nam pozyskać dla Gminy 83 tys. zł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Uchwała Nr XVII/195/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/175/2017 Rady Gminy
Krzyżanów w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej została podjęta jednogłośnie, tj.
15 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
4f. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – skargę złożył pan Bogdan Wosiecki. Panie
Wosiecki, jeśli jakieś uwagi, to proszę bardzo.
Pan Bogdan Wosiecki – złożyłem skargę, ponieważ napisałem artykuł i prosiłem o
zamieszczenie go w Biuletynie Informacyjnym. Niestety, nie mogłem skorzystać z takiego
prawa (wypowiedź słabo słyszalna). Jest to moja opinia, nie żadne sprostowanie, jak to napisał
Wójt. I uważam, że mogę się swoją opinią podzielić z mieszkańcami. Niech mieszkańcy
przeczytają, ocenią czy mam rację, czy nie mam racji. No, bo mam takie prawo, z którego
chciałem skorzystać. No, niestety, Wójt przysłał mi pismo odmawiające, przy czym, uznałem
to pismo za nieważne, ponieważ naruszył Prawo prasowe odmawiając mi, nie podał ani które
części, które fragmenty napisanego przeze mnie artykułu są złe, niewłaściwe, których nie chciał
opublikować i nie uzasadnił tego. Niczego takiego nie uzasadnił. Również nie przysłał mi
pouczenia, gdzie mogłem się w tej sprawie odwołać. To uznałem to pismo, że jest to pismo
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niezasadne. Starał się napisać szybko, żeby się zmieścić w terminie, zachować termin i bardzo
możliwe, że mu to uciekło z głowy, że nie zwracał uwagi. Bardzo możliwe, że tak to się stało,
no. No, ale niestety, powinien mi udzielić na napisanie. To jest pismo samorządowe i każdy z
mieszkańców ma prawo, prawo zagwarantowane konstytucyjnie, może się wypowiedzieć, i
może, no, nie powinno się mu utrudniać, może podzielić się swoją opinią ze wszystkimi,
aczkolwiek nie powinien nikomu ubliżać, narażać niczyjej godności czy inne, tam takie, no,
jakieś, nieunormowane prawnie sprawy wykonuje. Tego się nie powinno robić. Nie pisałem
tego pod względem jakiejkolwiek złośliwości, ale tam, no, po prostu wiele spraw trzeba było
wyjaśnić, przedstawić w takim sprawie. To jest moja opinia, proszę państwa. No, zdziwiony
jestem tym, że taką odpowiedź dostałem. Jest mi bardzo przykro z tego tytułu.
Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni
sołtysi, nie chcę tego tematu drążyć, bo sołtysi znają, myślę, że dokładnie. Ja myślę, że nie
może być tak, że wszyscy piszą pisma i to co chcą umieszczają w Biuletynie Informacyjnym,
bo to też nie jest jakiś brukowiec, który tam ma swoją powagę. Ja też jako redaktor naczelny
nie będę się podpisywał pod czyimiś pismami, pod czyimiś tam zdaniami, artykułami
prawnymi. W każdym razie, to że pan Bogdan Wosiecki dostał taką odpowiedź czy taką, to
było skonsultowane z panią mecenas, która obsługuje nie tylko naszą Gminę i nie jest
prawnikiem od roku ani od dwóch, i nie tylko ma pieczątkę, ale rzeczywiście jest prawnikiem,
i zna zagadnienie. Myślę, że zgodnie z prawem była odpowiedź. Była podjęta decyzja. Też
uważam, że słuszna.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – – radni zapoznali się ze skargą złożoną przez pana
Bogdana Wosieckiego na działalność Wójta Gminy Krzyżanów na posiedzeniu Komisji.
Także, skarga była szczegółowo rozpatrzona. W dniu 1, tzn. wczoraj w dniu 1 czerwca 2017 r.
wpłynęło sprostowanie wniesione przez pana Bogdana Wosieckiego, którą treść odczytam
teraz, tj. wczoraj wpłynęło do Urzędu.
Kserokopia skargi stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Kserokopia sprostowania stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Po odczytaniu treści sprostowania Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj powiedział, że
informacja o zapoznaniu się ze złożonym sprostowaniem zostanie uwzględniona w treści
uzasadnienia stanowiska Rady Gminy Krzyżanów.
Salę konferencyjną opuścił radny Mirosław Kubiak. Od tej pory w sesji bierze udział 14 radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy są jeszcze jakieś pytania czy uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady Gminy po przeczytaniu treści projektu uchwały, poddał go pod
głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - stwierdzam, że uchwała Nr XVII/196/2017 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów została podjęta
jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Ad. 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
Ocena stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Do przedstawionej Oceny radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr XVI/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 marca 2017
roku.
Na salę konferencyjną powrócił radny M. Kubiak. Od tej pory w sesji bierze udział 15 radnych.
Protokół nr XVI/2017 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
Protokół nr XVI/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 marca 2017 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 15 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 złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
7b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy.
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Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Czekaj:
- pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy,
- kontaktowałem się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców
gminy,
- uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
- przekazywałem sygnały od mieszkańców w trakcie robót drogowych do pana Wójta i
konsultacje.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak.

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj udzielił głosu panu […].
Pan […] - (wypowiedź słabo słyszalna) zanim złożę oświadczenie, pozwolę sobie tutaj
zatrzymać się na sekundę dosłownie w kwestii skargi pana Wosieckiego na pracę Wójta,
nieopublikowanie dokumentu, jego pisma w Biuletynie samorządowym. Ja myślę, panie
Wójcie i pani Agnieszko, że znane są wam przepisy art. 237 § 1 oraz 38, 39 tegoż samego
Kodeksu, to po pierwsze. Po drugie, czego się boicie? Znam treść tego pisma. To jest naprawdę,
delikatnie mówiąc, niedemokratyczne sprawowanie władzy. To tyle, co chciałem tytułem tego.
Chciałbym, proszę państwa, złożyć oświadczenie w porozumieniu i na prośbę części
mieszkańców, właścicieli działek przyległych do budowanej drogi 2112E (wypowiedź słabo
słyszalna) ta droga Młogoszyn-Ktery-Siemienice. Opracowany przez panów Wiechno i
Majczaka plan ma wiele wad prawno-formalnych i rzeczowo-faktycznych. Zaraz powiem na
czym sprawa polega. Po pierwsze, panowie oparli się w swym planie na pięciu dokumentach
prawnych, w tym dwóch najwyższej rangi, a więc ustawy. Piszą oni na początku tego planu,
że z tym studium zapoznani zostali inwestor. Nie piszą kto. Domyślam się, że pan Wójt,
chociaż, Gmina jest inwestorem, no i też beneficjentem, ale pominąwszy to, zapoznali z tym
dokumentem, z tym planem pana inwestora oraz mieszkańców i właścicieli działek przyległych
do tej drogi. Droga, proszę państwa, to nic innego jak działka. W tym przypadku droga ta jako
działka ma trochę wielkości tam 11,200, w większości 12 m i w tych rozmiarach ma się to
wszystko zmieścić. Ktoś, kto budował u siebie jakikolwiek budynek, to wie na czym sprawa
polega. Nie będę tego tutaj przybliżał. W niektórych miejscach ma na przykład tam, od tej drogi
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skrętu na Goliszew do bramy […], ma 20, 20,5 chyba metrów i to jest jedyna taka szerokość,
która pozwoli we właściwych, tutaj powiedziałbym, proporcjach umieścić plan tej drogi, bo
generalnie rzecz biorąc mamy 12 w większości metrów na tej działce. Plan jest zrobiony tak
idealnie, tak doskonale, że nie mieści się w sumie i trzeba było dla przykładu wiele drzew, z
płaczem to mówię, usunąć. Ale nigdy nie pogodzę się panie Wójcie z tym, że na przykład od
Młogoszyna od parku do pierwszej olszynki, gdzie drzewa rosnące za rowem, na przykład w
Młogoszynie przy parku zaraz jest droga, pobocze 2-metrowe, chodnik, za chodnikiem głęboki
rów i za rowem głębokim drzewa i wszystkie wycięto. Kto na to odpowie i kto za to odpowie?
Panowie Wichno i Majczak piszą, że przy tej drodze 2112E znajduje się w miejscowości park
(wypowiedź słabo słyszalna) tego planu, ściśle mówiąc, znajduje się park zabytkowy i w
promieniu 150 m od tego parku nie wolno wycinać i zachowano to, jest okej wszystko.
Natomiast, panowie, co najgorsze jest i my wszyscy razem z panem, panie Wójcie, zapomnieli
o tym, że również jest zabytkowy park w Młogoszynie. Nawet 100 lat starszy z racji tej, że wieś
Młogoszyn wcześniej jest notowana w historii niż Siemienice. I ścinano wobec tego 20 m od
granicy parku, 50, 100, 150 metrów, bo to są rzeczy, niestety, nie do pogodzenia. Zobaczymy,
co na to powie główny inwestor po zakończeniu inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że plan
ten został zrobiony, jak to określają fachowcy architekci w sposób kameralny. To znaczy polega
to na tym, że robiono to przy kawce, w pokoju, mało realnie w terenie. Skutkiem tego jest, pan
wie doskonale, że na przykład w Młogoszynie, jak wyszła ta awantura taka czy inna, ale wyszła,
że proszę pana porobiono w jedne podwórka dwa wjazdy z kostki na 7 m długie. Rozbierano je
później. Z czego to wynikało? Ano z tego, że kiedyś w tym podwórku, dzisiaj jedynym, jednym,
były dwa. Na przykład […] i […] mieli dwa podwórka. Później jeden drugiego wykupił. Jest
to na buzię, nie ma aktu notarialnego. Tak zostało i panowie skorzystali z planów, jak widać
starych, nieunormowanych niczym. No i to zaskutkowało tym, co zaskutkowało. Trzeba było
rozbierać. To są koszta, niepotrzebne, jak to się mówi, awantury. Wójt przyjeżdżał, łagodził,
no, robił, co mógł, no, ale przecież to są sprawy, no, pożałowania godne, świecimy oczami, no.
Ludzie oceniają, może nie mówią. Tak nie mówią, jak na przykład, jak ta chora […] mówi: ja
już nie będę Wójtowi dokuczała, jak pan był na spotkaniu ponoć, o te 20 m, żeby objąć koszary
chodnikiem. Ja nie zazdroszczę Kterom, że na przykład Ktery w tym planie mają ponad 2 km
chodnika. Jak się zaczyna przy szkole, tak się kończy proszę pana, na […]. Ja tego nie
zazdroszczę.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kamelak – nie jest 2 km proszę pana.
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Pan […] - proszę pana, ja mówię o odległościach takich przybliżonych. Ale zgodzi się pan ze
mną, że zaczyna się przy szkole, a kończy się koło […]. To tak w planie jest i tutaj nie ma co
dyskutować, z planem się nie dyskutuje, chyba, że urwie się, ale ja nie jestem za tym, żeby
urywać. Także, niech pan tutaj, jak to się mówi, nie wytrąca mnie trochę panie Kamelak, wie
pan, z toku myślenia, bo pan wie, o co mnie chodzi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Z. Kamelak – jak pan mówisz, jak pan liczysz, to powiedz,
że kilometr, a nie dwa. Nie dokładaj pan.
Pan […] – proszę pana, pan, to jak niektórzy prawnicy w sądach gdzieniegdzie. Nieważne, że
kosztowało 90 groszy jakieś coś tam ukradzione i jeszcze, jak to się mówi, człowiek niespełna
rozumu, ważne, że mamy go ukarać. Nie? No, to jest tego typu myślenie, taka szkoła, z czym
teraz, jak to się mówi, walczy Ministerstwo obecne Sprawiedliwości. Porobiono wjazdy, na
przykład w Młogoszynie z kostki 7-metrowe w pola, dosłownie w pola. Jak trochę doszło do
Wójta tam, informacja, to zrezygnował z tego ostatniego, jak sądzę, chociaż w planie on jest.
Jeszcze ostatni czwarty wjazd na gnój. On prowadził prosto na gnój. Panie Tomku, a czy ten
gnój nie leży na działce? Panie Wójcie, pan, widzę z tego, nie kojarzy o który wjazd chodzi.
Pan zrobił dodatkowy wjazd, pan czy ktoś, właśnie na działkę. Jego nie ma w planie. Nie chodzi
o ten, który jest w planie. Pan zablokował, bo miał pan rację, że pan zablokował, no i koniec,
kropka. Przy tym wszystkim, wie pan, są trzy posesje w Młogoszynie, w tym jedna moja
ojcowizna. Stąd moja tutaj wizyta. Dlaczego moja wizyta tu? Bo do pana, jak dzwoniła, może
pan przybliżyć tutaj ewentualnie rozmowę, nie zaznaczył pan w swojej tutaj informacji tego
tematu z 10 kwietnia, po prostu panu przybliżę temat. Rozmawiała z panem pani […],
właścicielka posesji i właścicielka dwóch kancelarii prawnych, proszę pana, nomen omen moja
siostrzenica. Ja nie chcę tu przybliżać, wie pan, klimatu tej rozmowy. Pan wie o co mnie chodzi.
To nie powinno mieć miejsca, ale fakt jest faktem, mleko się rozlało. I trzy posesje tylko są,
jest radna Kotarska? Jest. Metr 20, metr 50 długości kostki. I co nie starczyło? Przecież z tej
702, to jest pierwsza wizytówka Młogoszyna. Gdyby, proszę pana, dla przykładu, ja jestem
mieszkańcem Siemienic, ale uważam, że niepotrzebnie zrobiono dwie zatoczki naprzeciwległe
u siebie w Siemienicach. One nawet będą kolidować w przyszłości komunikacyjnie, będą.
Stworzono pewien komfort bezpieczeństwa dla podróżnych, ale od nowego roku, tak, jak się
śmieją ludzie w Siemienicach, będą kursowały dwa samochody. Już w tej chwili, jak widzę
nieraz, nie zawsze przecież to mogę oglądać, jedna, dwie osoby jadą tymi autobusami. Więc,
to bezpieczeństwo jest trochę, jak to się mówi, albo za późno, jeżeli chodzi o te zatoczki. No,
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ale już niech będą. Ale panie Wójcie, żeby zrobić zatoczkę też z kostki granitowej z barierką
ochronną, w planie z kostki, w polu tuż przed skrętem do Goliszewa, a w Młogoszynie, proszę
pana, wsi jak u mnie, jednowjazdowych (wypowiedź słabo słyszalna), to jest moja rodzinna
wieś. Jestem mieszkańcem w tej chwili od czterdziestu czy iluś lat w Siemienicach i zawsze
tam będę ciągnął w tej chwili do Siemienic, ale trochę mnie tam serce ciągnie do tego
Młogoszyna. I proszę państwa, tak a propos, no, wszyscy dziękujemy za tą drogę, fajna, śliczna,
jakimiś wyrzeczeniami, kosztem, można płakać, można dyskutować. No, ale ten chodnik, o
który ja wnioskowałem sześć, osiem lat temu do pana na zebraniu takim czy innym, no, jest
zrealizowany w tej formie czy w tej, czy on jest krzywo czy prosto, ludzie różnie gadają, ale
jest. Na pewno lepszy niż był przedtem. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego zrobiono tą
zatoczkę z tej kostki granitowej… (wypowiedź przerwana przez sołtysa sołectwa Kaszewy
Dworne).
Sołtys sołectwa Kaszewy Dworne Janusz Jaworski – przepraszam bardzo, czy wszyscy my
musimy tego słuchać (wypowiedź słabo słyszalna).
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wójcie, proszę się ustosunkować.
Wójt Gminy T. Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie […] … (wypowiedź
przerwana przez p. […]).
Pan […] – panie Wójcie, to jest jeszcze wszystko przed panem, bo jeszcze parę jest takich
rzeczy, o które prosili mnie mieszkańcy, żeby (wypowiedź słabo słyszalna).
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – mam prośbę do pana, bo pan ma tutaj napisane
uwagi … (wypowiedź przerwana przez p. […]).
Pan […] – mam jeszcze inne, ale jeżeli pan prosił, nie chce słuchać.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy pan udostępni do protokołu?
Pan […] – jak będzie potrzeba, tak.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – w tej chwili pan nie udostępni?
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Pan […] – nie, bo ja mam takie, jak to się mówi, jak to niektórzy określają, bazgroły.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – chodzi o pana oświadczenie na piśmie do protokołu.
Nie ma pan, rozumiem.
Wójt Gminy T. Jakubowski – poproszę o chwileczkę uwagi. O to, co tutaj pan […] prosi, no,
szkoda, że pan wcześniej o pewnych rzeczach nie mówił, bo bywało tak, że pan dzwonił trzy
razy dziennie do mnie na telefon, a teraz, jak zaczęliśmy drogę robić, to pan ani nie zagląda,
ani nie dzwoni, ale … (wypowiedź przerwana przez p. […]).
Pan […] – byłem u pana. Nie przyjął mnie pan.
Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę pana, jeżeli jest pani Skarbnik i robimy uchwałę
budżetową, to nie mogę wyprosić pani Skarbnik i powiedzieć, bo pan […] przyjechał i proszę
mi wyjść. Nie może tak być.
Pan […] – przyjmuję do wiadomości panie Wójcie. Interesant jest interesantem, pracownik jest
pracownikiem. O 16-tej też pan może rozmawiać.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ale z kim?
Pan M. Pawlak – ze Skarbnikiem.
Wójt Gminy T. Jakubowski – pani Skarbnik pracuje do godz. 15.00. Ja też pracowałem do 15tej wówczas. Ale, to każdy ma swój system pracy. Wracając do tematu tutaj pana Bogdana
Wosieckiego. Nikt się tutaj niczego nie boi o jakieś tam zamieszczanie, tylko trochę musi być
porządku. Nie może być tak, że każdy przychodzi czy z lepszymi bazgrołami, czy z gorszymi,
czy się podpisując, czy się nie podpisując, czy stawiając pieczątkę „prawnik”, czy nie stawiając
pieczątki „prawnik”, przynosi i mówi: ja chcę mieć to opublikowane, bo to jest pismo
samorządowe. W końcu, to będą wszyscy przychodzić, wszyscy będą rzucać na biurko i
będziemy sobie czytać i mętlik w głowie robić. Nie może tak być i naprawdę, w demokracji
też musi być trochę porządku panie […]. Jeżeli chodzi o drzewa, tak szczerze mówiąc, sam
byłem za tym i teraz też mogę powiedzieć, że jestem za tym, że wszystkie drzewa wzdłuż tej
drogi od Młogoszyna do Kter powinny być usunięte, bez wyjątku. Naprawdę wszystkie, bo to
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są stare, spróchniałe, obłamujące się drzewa, przewracające się (wypowiedź przerwana przez p.
[…]).
Pan […] – pan wie o czym pan mówi?
Wójt Gminy T. Jakubowski – przepraszam bardzo, panie […], ja panu nie przeszkadzałem. Ja
naprawdę nie przeszkadzałem panu. Są to drzewa w środku spróchniałe, nadające się naprawdę
już do usunięcia. Było spotkanie tutaj z radnymi, z sołtysami po pana interwencjach, że pan się
nie zgadza, że pan się będzie odwoływał. Żeby nie blokować sobie budowy drogi, żeby ta droga
powstała dla dobra mieszkańców, postanowiłem zrobić z mieszkańcami spotkanie, z radnymi,
z sołtysami. Uzgodniliśmy wszyscy jednogłośnie, oczywiście pan był przeciwny, że usuniemy
tylko te drzewa, które wchodzą w kolizję z budowaną drogą. Pozostałe, które nie wchodzą w
kolizję z budowaną drogą drzewa zostaną. I tak jest i do końca też tak będzie, że te drzewa,
które przeszkadzają w budowie drogi, to są usunięte i będą usuwane. Myślę, że już tam do
usunięcia się, bodajże, z tego co wiem, to dwie sztuki się zostały. To, jeżeli chodzi o drzewa.
Jeżeli chodzi o wjazdy do podwórka.
Pan […] – proszę pana, niech pan mi odpowie tylko, dlaczego usunięto tak sporą liczbę drzew
za rowem, za drogą, za chodnikiem, za wszystkim. Wszystko poza infrastrukturą drogową.
Wójt Gminy T. Jakubowski – trochę tak, bo prawdopodobnie tam będzie rów albo tam będzie
pobocze. Jeżeli chodzi o podwójne wjazdy do różnych tam posesji, być może, że jest, było to u
pana, bodajże, […]. Jedno podwórko, a dwie działki ewidencyjne. I rzeczywiście … (głos z sali
p. […] – wypowiedź słabo słyszalna). Ale ja mogę? Panie […], no, trochę trzeba tam kogoś
zrozumieć i mieć trochę kultury (głos z sali p. […] – wypowiedź słabo słyszalna). Ale panie
[…], mogę się wypowiedzieć? U pana […] rzeczywiście było: dwie działki ewidencyjne, jedno
podwórko. Zaczęli budować, podjechaliśmy, porozmawialiśmy z panem […]. Pan […] sam
stwierdził, że drugi wjazd jest mu niepotrzebny. To, co ułożyli kostkę – rozebrali. Gmina za to
nie płaci, nie dopłaca, tylko będzie miała pomniejszoną inwestycję o ten wjazd, ewentualnie
inny wjazd się zrobi w innym miejscu. Także, nie można mówić, że taka sytuacja naraża na
koszty. Z drugiej strony, projektant jak projektuje, nie chcę ich bronić, ale oni też nie wiedzą
dokładnie czy to jest tego właściciela, czy to jest tego właściciela. Mają dwie działki
ewidencyjne, oni mają obowiązek zaprojektowania i tak projektują. I czy to ten projektant czy
inny, tak projektuje. To tak gwoli wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o awantury. Ja sobie nie

20
przypominam, żeby były awantury ani na Młogoszynie, ani na Siemienicach. Jeżeli było
spotkanie, to były spotkania naprawdę jakieś informacyjne, była normalna rozmowa. Jedyna
osoba, która podnosiła głos i była, że tak powiem, awanturniczo nastawiona, to jakiś pan z
Łodzi, bodajże, to pana szwagier, który twierdził, od razu pana Jurka zaatakował, że coś jest
nie tak z panem Jurkiem, z drogą itd. To, jeżeli chodzi o awantury. Wjazdy na pola.
Rzeczywiście, jeżeli jest druga działka, jeżeli jest niezabudowana nawet działka, my mamy
obowiązek tego wjazdu zrobić. Nie możemy zrobić chodnik i to, że jest pole przerwać, i nie
układać chodnika, nie robić wjazdu, i dalej robić chodnik, i zostawić gruntowy wjazd. Nie może
tak być, bo jak to będzie wyglądało? Nawet, jeżeli jest to wjazd na pole, no, to niestety,
wypadałoby to zrobić z kostki, no, bo to nielogiczne, niegospodarne byłoby. Wjazd na
gnojownik. To pewnie chodzi panu o pana […]. Tak?
Pan […] – tak, tak.
Wójt Gminy T. Jakubowski – u pana […] są: część działki gospodarstwa pana […] jest
powiedzmy, na jedno nazwisko, a część jest na drugie nazwisko. I dlatego tam projektanci
zaplanowali wjazd. Ale, jak byliśmy w terenie, zobaczyliśmy, że to jest jedno gospodarstwo,
jedna działka, po uzgodnieniu z panem […] stwierdziliśmy, że nie ma potrzeby i ten wjazd nie
powstał. No i dobrze, i bardzo dobrze, i to jest logiczne. Natomiast, nie można obarczać też
projektanta, że w projekcie zaplanował. A co by było, jakby nie zaplanował, a tam byłaby inna
działka? To byśmy mieli roboty dodatkowe, tutaj wpisywali i dodatkowe pieniądze, i
zwoływalibyśmy sesję. Także, jeżeli chodzi jeszcze o informację z 3 kwietnia. Pan mówi, że
nie podałem informacji z 3 kwietnia co robiłem, że rozmawiałem z panią jakąś tam prawnik,
mecenas… (wypowiedź przerwana przez p. […]).
Pan […] – nie jakąś tam tylko z mecenasem z 20-letnim stażem pracy.
Wójt Gminy T. Jakubowski – dobrze. Z 20-letnim stażem, ale tak, jak zadzwoniła do mnie i się
zachowała, to zachowała się troszkę mało kulturalnie i mało przyzwoicie panie […], mimo że
to jest siostrzenica, bo myślała, że sobie złapała gnojka ze wsi i go wystraszy, bo się przedstawi,
że jest panią mecenas. Ja tą panią mecenas prosiłem, żeby swoje uwagi złożyła na piśmie do
gminy, jeżeli chodzi o budowę drogi. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły.
Pan […] – i nie zrobi (wypowiedź słabo słyszalna).
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Wójt Gminy T. Jakubowski – i bardzo dobrze.
Pan […] – niech się pan cieszy.
Wójt Gminy T. Jakubowski – trzy posesje bez kostki. Nie wiem, o co tutaj chodziło. Dwie
zatoczki naprzeciwko siebie w Siemienicach. Jeżeli jest zatoczka na drodze, że mieszkańcy
wsiadają w jedną stronę, musi być i w drugą stronę zatoczka. Nie może być zatoczka, która
prowadzi tylko do Kutna, a z Kutna już nie ma powrotu. Słucham?
Pan […] – a w Młogoszynie?
Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli jest miejsce, to musi być tutaj i tutaj.
Pan […] – tak samo, jak i tam. Tyle samo metrów.
Wójt Gminy T. Jakubowski – pan raczej mierzy na stopy, nie na metry. Także… (wypowiedź
przerwana przez p. […]).
Pan […] – moje stopy są 30 cm (wypowiedź słabo słyszalna), to pan sobie policzy.
Wójt Gminy T. Jakubowski – no, wiemy, to wszyscy wiedzą. Zatoczka w Goliszewie z barierką
ochronną. Nie kojarzę, żeby była zatoczka z barierką ochronną w Goliszewie budowana. Na tą
chwilę … (wypowiedź przerwana przez p. […]).
Pan […] – nie w Goliszewie (wypowiedź słabo słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – ale pan mówił. Ja sobie zapisałem, to, co pan mówił.
Pan […] – przy drodze, przy skręcie na Goliszew.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ale z jaką barierką ochronną?
Pan […] – z chodnika (wypowiedź słabo słyszalna).
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Wójt Gminy T. Jakubowski – a, z chodnika.
Pan […] – to ja mam panu mówić.
Wójt Gminy T. Jakubowski – nie. Tam nie będzie żadnego chodnika.
Pan […] – no, to robi pan niezgodnie z planem.
Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę pana, robię po gospodarsku. Tam, gdzie jest nie potrzeba,
to nie robimy i nie wydajemy pieniędzy, a gdzie jest potrzeba, to dokładamy.
Pan […] – ale kostka granitowa jest. W Młogoszynie jest glina.
Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę pana, nie ma gliny. Na tą chwilę jest glina. Przyjdzie czas,
że wrócą się z robotami do Młogoszyna, to będzie asfalt tam. Będzie wszędzie, tak, jak, do
zakończenia robót drogowych jeszcze jest miesiąc czasu. Naprawdę.
Pan […] – ale nie kostka granitowa.
Wójt Gminy T. Jakubowski – słucham?
Pan […] – ale nie kostka granitowa i o to chodzi.
Wójt Gminy T. Jakubowski – a, acha, nie granitowa.
Pan […] – i o to chodzi, a w polu jest granitowa.
Wójt Gminy T. Jakubowski – to, jak pan zna pana Mariana, Marka czy tam projektantów, to
trzeba się zapytać: dlaczego tam jest granitowa, dlaczego tutaj jest asfaltowa. Powiem panu
dlaczego. Dlatego, że w Młogoszynie naprawdę nie ma tam miejsca na zatoczki i tą zatoczkę
wykroili praktycznie z pasa istniejącego, i kosztem rowu, który ma być przykryty i na tym
rowie ma być zatoczka. To, tak z tego, co ja się orientuję. Ja może się też na wszystkim nie
orientuję. Nie jestem prawnikiem, nie jestem budowlańcem, no, bo wszystkich rozumów nie
zjadłem. To tyle co można w tym temacie odpowiedzieć, a jak by pan jakieś miał pytania
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więcej, zapraszam dzisiaj, w poniedziałek do Referatu pana Jurka Łaby i w takich tematach
trzeba tam rozmawiać.
Pan […] – mam jeszcze jedno, jeżeli pan już stoi, to proszę pana na bieżąco.
Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę.
Pan […] - czy panu znana jest treść, czy panu znany jest autor i treść pytania zadanego w
Urzędzie Gminy w momencie otwarcia oferty na budowę drogi 2112? Jak pan nie wie i w tej
chwili nie może odpowiedzieć, to niech się pan zapozna. Radzę panu.

Wójt Gminy T. Jakubowski – ale treść? Nie rozumiem pana.

Pan […] – proste pytanie zadałem panu. Czy pan zna autora i treść pytania zadanego w Urzędzie
Gminy na otwarciu ofert odnośnie budowy drogi 2112E z 3 lutego 2017 r.? Jeszcze panu
pomogę.

Wójt Gminy T. Jakubowski - ale dobrze, ale ja nie jestem na przetargu, są pracownicy.
Pan […] – proszę pana, ja panu zadałem pytanie proste. Jeśli pan nie może odpowiedzieć, to
normalne, nie musi pan w tej chwili znać. Niech pan się zapozna. Radzę panu po przyjacielsku.
Wójt Gminy T. Jakubowski - może pani Skarbnik pamięta tą treść, bo była na przetargu.

Pan […] – nie będzie pamiętała, bo to są fito socjologiczne, budowlane sprawy.

Skarbnik Gminy Hanna Wegner – nie pamiętam i nawet nie wiem o co chodzi.

Wójt Gminy T. Jakubowski – dobrze, to ja tyle. Dziękuję bardzo. Jak będą jakieś pytania czy
uwagi, co do drogi, to zapraszam. Codziennie można od 7-ej do 15-tej do pana Jurka Łaby, do
mnie do biura, zapraszam.
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Pan […] - przepraszam bardzo. Panie Przewodniczący, ja bym w życiu tutaj nie przyszedł, nie
powiedział, gdybym nie miał osobistych również pretensji. Rozumie pan (wypowiedź słabo
słyszalna), po pierwsze – ojcowiznę, prosiła o to i radna Kotarska, zero reakcji. Byłem u pana.
Nie miał pan czasu. Co ja mam proszę pana bez przerwy chodzić? Pan mówi, że pan ma do 15tej. Dobrze. A ja mam jaki czas? (wypowiedź słabo słyszalna).

Wójt Gminy T. Jakubowski – już teraz wiem, o czym pan mówił o tych trzech wjazdach.
Wspominał pan, dlaczego nie ma wjazdu z kostki brukowej do tych trzech posesji po drugiej
stronie chodnika. Tak? O jakiej glinie pan mówi.

Pan […] – (wypowiedź słabo słyszalna) Jak można inaczej uważać ten żółty kolor zmieszany z
kamieniem. Oczywiście, on spełnia swoją funkcję, ale to nie jest widowiskowa sprawa. Kojarzy
się z gliną.

Wójt Gminy T. Jakubowski – panie […], jeżeli robimy chodnik, to w chodniku musimy zrobić
wjazd z kostki, bo nie da rady tam zrobić z gliny, jak pan mówi. Natomiast, jeżeli po drugiej
stronie chodnika, to są wjazdy z kruszywa robione. Są przepusty i na to jest kruszywo
zamieszczone. Ale równie dobrze, jak pana serce boli, może pan zlecić tym wykonawcom
założenie kostki i też przyjmą, bo tak niejedna osoba już sobie zleciła. Dziękuję.

Sołtys sołectwa Żakowice Marian Jasiński (Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów) – panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, gwoli informacji, bo może wszyscy państwo wiedzą, a ja będę
informował. Jutro w Mieczysławowie są obchody 105 rocznicy istnienia szkoły. Także, o 13tej zaczynamy (wypowiedź słabo słyszalna). Patrząc, to co drugi, to jest absolwent. Nie tylko
absolwentów, ale i państwa też zapraszamy. Sprawozdanie i udzielenie absolutorium dla pana
Wójta. Chciałbym po prostu podziękować Radzie, bo Wójtowi już na Walnym Zebraniu Spółki
Wodnej dziękowałem, że po prostu, Rada Gminy czuje tą potrzebę, państwu zależy też na
wizerunku. Także, przez to 50 tys. zł dodatkowo mamy środki na 15 km i możemy wykonać
dodatkowo. Także, dziękujemy ślicznie i prosimy o dalszą współpracę (wypowiedź słabo
słyszalna). Nie wiadomo, jak dalej ten status Spółki będzie wyglądał, ale ja po prostu żyję
dniem dzisiejszym i po prostu patrzę na realia, jakie są po prostu dotacje, bo ze samych składek,
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to Spółka się nie utrzyma, i po prostu braknie nam na naprawy. Rok szczególny jest taki, że po
prostu, była mokra jesień, mokra wiosna i po prostu żeśmy przekroczyli praktycznie trzykrotnie
to, co żeśmy robili w roku poprzednim i jeszcze poprzednim. Także, w tym roku wykonaliśmy,
ponad 50 awarii usunięte. Także, po prostu, to jest (wypowiedź słabo słyszalna). Dotacja będzie
(wypowiedź słabo słyszalna). Z Sejmiku mamy mniej pieniędzy (wypowiedź słabo słyszalna),
więcej z województwa. Także, no, na razie, jesteśmy na tym etapie, że czekamy na te dotacje.
I mówię, czas wykonywania tego zadania planowanego, to jest bardzo krótki, bo to nieraz jest
miesiąc czasu, bo tak przykładowo, rośnie rzepak, tam mamy rów do roboty, no, to rolnik mówi
tak: proszę pana, ja już będę siał pszenicę, proszę natychmiast to zrobić. Także, to jest mówię,
kwestia zrozumienia rolnika i wykonawcy. Także, apel do sołtysów, do radnych, prosimy o
cierpliwość, bo to mówię, ten miesiąc musimy mieć, żeby po prostu, to należycie wykonać, a
nie będziemy tak skakali z jednego końca rowu na drugi, bo (wypowiedź słabo słyszalna), to
doskonały profil musi być, musi mieć spływ woda. Zresztą, z doświadczenia państwo wiecie,
jak to wygląda. Także, na razie dziękuję za uwagę.

Wójt Gminy T. Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni sołtysi, jeżeli
chodzi o budowę drogi. Praktycznie codziennie, co najmniej raz albo dwa razy, albo trzy razy
jestem na budowanej drodze. Wszelkie uwagi, jakieś sugestie od mieszkańców które
wypływają, są rozpatrywane, że tak powiem, na poczekaniu, na miejscu uzgadniane. Powiem
szczerze, że ja byłem przekonany święcie, że wszyscy są zadowoleni i to zrozumienie jest
obustronne i wspólne. Te życzenia, że tak powiem, na miarę możliwości są rozpatrywane.
Dlatego też, trochę jestem zdziwiony bardzo, że to, tak jest, tyle jest niezadowoleń i tyle jest
takich awantur. Kiedy nie pojadę, to jest miło, życzliwie, w porządku czy to jest w
Młogoszynie, czy jest w Siemienicach, a się okazuje, że jest coś nie tak. Także, uczulam czy
sołtysów, czy radnych, jeżeli widzą mnie na drodze, czy powiedzmy na chodniku, gdzie jak
jest budowany, niech przychodzą, niech mówią sami od siebie, żeby później nie było, że ktoś
mówi, że my mieszkańcy, ja w imieniu tych czy tamtych. Bezpośrednio mi mówcie, naprawdę
mi mówcie. Tak, jak ja z Wiesią się widuję, czy Wiesia ma jakiś problem – zadzwoni. Jak jest
do załatwienia, to mówię: Wiesia jest załatwione, będzie załatwione. Jeżeli nie jest do
załatwienia, to od razu się mówi, że nie. Ja myślę, że taka metoda jest najlepsza i niech tak
zostanie. To tyle, dziękuję.
Pan J. Jaworski – zbliża się okres wakacji i zbliżają się gorączki. W zeszłym roku mieliśmy
problemy z wodą. I chciałbym powiedzieć, że były zaplombowane wszystkie hydranty, a w tej
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chwili w swoim obrębie widzę, że jest zniszczona plomba. Żeby nie było sytuacji, jak w
zeszłym roku, należałoby może przeprowadzić kontrolę i zaplombować te wszystkie hydranty.

Salę konferencyjną opuścił radny Michał Szczepański. Od tej pory w sesji bierze udział 14 radnych.

Wójt Gminy T. Jakubowski – staramy się robić corocznie takie kontrole hydrantów, zasuw na
bieżąco. Tak, rzeczywiście, w ostatnim miesiącu, z miesiąc temu była taka, jakiś tam wybryk
jakichś chuliganów, ponieważ rozkręcono trzy hydranty nocą. Dobrze, że była interwencja
Policji i, że tak powiem, zdążyliśmy, że tak powiem, te hydranty pozakręcać. Woda ze
zbiorników ze Stacji Uzdatniania nie zeszła i na drugi dzień była, że tak powiem, dostępna dla
mieszkańców. Ale było tak, że przez pół nocy ta woda płynęła. Ktoś złośliwie, jednym słowem,
ale chyba ktoś kto wie, które hydranty są czynne, jak się zasuwy odkręca ewentualnie w razie
czego, bo to było wtedy w trzech miejscach, akurat daleko od ludzi, akurat były sprawne, ktoś
kto, że tak powiem, zna zagadnienie. W każdym razie robimy na bieżąco te przeglądy i
będziemy robić. Ja jeszcze mam, jak już rozmawiamy o hydrantach, taką prośbę, że jeżeli
państwo na przykład macie na swojej działce hydrant i planujecie pobudowanie jakiegoś, nie
wiem, płotu czy zastawienie to jakąś tam ścianą, czy płotem betonowym, że nie będzie go
widać, dajcie nam sygnał tutaj do gminy. Przeniesiemy ten hydrant o metr czy o 7 metrów dalej,
bo zdarzają się sytuacje, że ktoś buduje płot, zabuduje,

zastawi jakimiś tam płytami

betonowymi. Ten hydrant sobie później siedzi w podwórku. Jedni mi dzwonią, bo kradnie
wodę, drudzy mi dzwonią, bo on ma dla siebie, trzeci mi dzwoni: panie, a co będzie, jak u mnie
się będzie paliło, gdzie my po wodę będziemy jeździć. Cicho sobie wszyscy siedzą. Dopiero
jest później awantura. Nawet, jak pracownik gospodarczy jedzie na przegląd takiego hydrantu,
wychodzi właściciel posesji i mówi: wyjeżdżać mi stąd, bo ja teraz nie mam czasu na przegląd.
Dlatego takie hydranty, jak będziemy widzieć, że będą zasłaniane, nie będą zgłaszane nam do
gminy, to będą wymontowywane i przestawiane w inne miejsce. Już takie miejsce było na
terenie naszej gminy. I mam prośbę, naprawdę, nic was nie kosztuje ani mieszkańca, zgłosić
nam, powiedzieć, że chce ten hydrant zastawić. My go przeniesiemy 5 m dalej czy 10 m dalej,
żeby był widoczny, żeby służył nam wszystkim mieszkańcom. To tyle, dziękuję.

Radny Z. Jasiński – szanowni państwo, ja przysłuchując się tutaj wypowiedzi pana […], to
doszedłem do wniosku takiego, że radni z Siemienic, sołtysi z Siemienic, z Młogoszyna, radni,
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sołtysi, to oni, tak, jakby oni byli zerem, oni nic nie rozumieją, nic nie potrafią, ktoś inny musi
ich wyręczać. Kochani, my się zbieramy na komisjach, na sesjach Rady, ustalamy, nie ma
jakichś uwag i to, co usłyszałem, to dla radnych, sołtysów, to jest ubliżające, że oni nie potrafią,
bądź też w jakiś sposób kamuflują pewne sprawy. No, oni dostali kredyt zaufania od wyborców,
oni reprezentują jedną wioskę, drugą, nas tu i my się z ich zdaniem liczymy. Ja tu widzę, że to
jest obelga. Kolega ubliża właśnie swoim kolegom radnym, sołtysom. Ja mówię dlatego, że nie
powinno się, prawda, tu wyręczać sołtysów, radnych. Oni dostali kredyt zaufania, oni mają
mandat i oni mają reprezentować. Dlatego też, panie Przewodniczący Rady (wypowiedź słabo
słyszalna) takie uwagi (wypowiedź słabo słyszalna) są obrazą dla Rady i ja bym, mi się wydaje,
apelował, że takich uwag bym tutaj nie przyjmował w formie dyskusji. Było tu takie
stwierdzenie, że o ile są jakieś uwagi, to proszę na piśmie zgłosić. My komisyjnie pojedziemy,
cała Rada pojedzie i stwierdzi.

Głos z sali pana […] – a ja pojadę za sklep w Kaszewach i komisyjnie zrobię ci zdjęcie. Cicho,
kropka, koniec.

Radny Z. Jasiński – kolego, rządzić to mogłeś sobie lat naście temu, że byłeś (wypowiedź słabo
słyszalna) i bogiem.

Salę konferencyjną opuściła radna Wioletta Szwajewska. Od tej pory w sesji udział bierze 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – prywatne wątki nie na sesji. Jeszcze tylko ze swej
strony, bo były uwagi odnośnie Siemienic … (wypowiedź przerwana przez p. […]).
Pan […] – panie Wójcie zapomniałem, bo pan mówił, że była awantura szwagra, nie szwagra
(wypowiedź słabo słyszalna), nie powinno się w tym przypadku wymieniać nazwisk, bo wie
pan, to panu grozi czymś.
Wójt Gminy T. Jakubowski – niczym nie grozi. To jest prawda. Niech pan mnie nie straszy.
Pan […] – to nie jest prawda. Ja pana nie straszę, ale pan nie ma upoważnienia do używania
jego nazwiska.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – ale ja nie powiedziałem z nazwiska.
Pan […] – (wypowiedź słabo słyszalna) pan mówi, że była tam awantura. Dlaczego pan nie
mówi, że równie dobrze była w Siemienicach. Proszę pana, co zrobiono z siatką […], który już
czas nie może wjechać do garażu. Pan nie wie o tym? Nie przyjął pan do wiadomości tego?
Wójt Gminy T. Jakubowski – panie […], o jakiej pan siatce mówi?
Pan […] – o wyciętym świerku (wypowiedź słabo słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – to ja świerk wyciąłem? (wypowiedź słabo słyszalna).
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – (wypowiedź słabo słyszalna) był na terenie pana
[…] (wypowiedź słabo słyszalna). Ja panu powiem wszystko, co i jak. Proszę pana, na
centymetr poza pas drogowy inwestycja drogowa nie wystąpiła.
Wójt Gminy T. Jakubowski – tam była wadą podobna sytuacja, jak jest u pana (wypowiedź
słabo słyszalna), że pan miał siatkę w pasie drogowym drogi powiatowej.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – tak, jak pan Wójt powiedział, jest praktycznie
codziennie na budowie. Wszelkie głosy mieszkańców są wysłuchiwane. Daleka idąca, ja nie
mówię tego (wypowiedź słabo słyszalna), bo tak jest, daleka idąca życzliwość jest. Jeśli ktoś
prosi (wypowiedź słabo słyszalna), a sytuacja prawna i faktyczna na miejscu pozwala
(wypowiedź słabo słyszalna). I takich głosów, jakichś tam, wielkiej pretensji ja nie słyszałem.
Jeśli chodzi, jeden jedyny pan […] miał uwagi o tą choinkę, że tam 10 lat czy ileś ją zasadził i
musi ją wyciąć. Ja mówię: panie […], na czyim gruncie jest choinka? Ja mówię: na pasie
drogowym proszę pana. To mówię: jak pan zasadził, to pan powinien uwzględnić ten fakt.
Jakby to była pana własność, to by panu nikt nawet centymetr na pana własność nie wszedł.
Skoro tak było, że to jest pas drogowy, no, to projektanci uwzględnili to, projektanci wiedzieli.
Jak byłem przed projektowaniem jako radny z panem Wójtem z projektantami, objechaliśmy
drogę i oni powiedzieli w ten sposób: proszę pana, tu gdzie będzie możliwe, to zrobimy
powiedzmy dwie zatoczki. Później będzie, jak sytuacja i szerokość pasa drogowego pozwoli,
tak będzie robione. I dobrze pamiętam, jeśli chodzi o Młogoszyn, że jeśli chodzi o zatoczkę w
Młogoszynie nie, bo tu padła taka uwaga, w Młogoszynie była taka sytuacja, że projektanci
powiedzieli: panie Wójcie itd., bo tu były takie uwagi, tu możemy zrobić tylko taką małą
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zatoczkę, bo tu pas drogowy nie pozwala, jest zbyt wąski, że zaznaczymy delikatnie
(wypowiedź słabo słyszalna) będzie asfaltem wylany itd. I to było uwzględnione, bo sytuacja
nie pozwalała na to. Tak samo w Siemienicach, na to pas drogowy, szerokość, fizycznie
pozwalał, że można zrobić dwie zatoczki i dwie zatoczki są zrobione. Jeśli się pytamy, to
przecież wszystko jest dla mieszkańców. A wiadomo, praktycznie, generalnie panie Wójcie,
wszyscy mieszkańcy są bardzo zadowoleni, niezmiernie radzi. Są, zgadza się sytuacje, że tam
ktoś ponarzeka czy coś takiego, bo tam, że za wysoko, że za nisko, że to. Pan […] wspomniał
o wjeździe do garażu pana […], […]. Wiedział o tym doskonale. Ja z nim rozmawiałem o tym.
Mówię: proszę pana, był tak postawiony (wypowiedź słabo słyszalna) jaki był czy coś. Jeśli by
pana, mówię, uwagi uwzględnić, to byśmy drogi nie musieli budować. Proszę sobie przenieść
lokalizację w inne miejsce i to wszystko. Droga nie weszła na pana teren, nie koliduje, wszystko
jest zgodne z prawem.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ale tu nie ma problemu żadnego. Nie ma problemu, bo jest
rozwiązany zaraz na początku.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – oczywiście. I przy mnie pan Wójt był na miejscu i
była z panem […] rozmowa. Miał logicznie, życzliwie wytłumaczone. Nie było tam żadnej
scysji czy coś takiego. Czy oni byli przekonani, a później zmienili zdanie? W mojej obecności
i pana Wójta była taka sytuacja (wypowiedź słabo słyszalna). Dziękuję za uwagę.
Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka -

kiedy rozpocznie się kanalizacja w

budynkach osiedlowych w Łękach Kościelnych? Ludzie mnie pytają.
Wójt Gminy T. Jakubowski – wczoraj się rozpoczęła.
Pani B. Gałecka – już się rozpoczęła (wypowiedź słabo słyszalna). Z trzy, cztery dni temu mnie
pytali, więc mówię, że będę na sesji, to zapytam. Dobra. I panie Wójcie, jeszcze mam jedną
taką uwagę, ale

to może tak humorystycznie. Kiedy będzie droga robiona od Łęk do

Krzyżanowa powiatowa?
Wójt Gminy T. Jakubowski – wie pani co, rozmawiałem ze Starostą niedawno. Są na etapie
kosztorysowania, na etapie przystąpienia do przetargu. No, jak teraz nawet puszczą przetarg w
czerwcu, to myślę, że nie wcześniej jak wrzesień (wypowiedź słabo słyszalna). Obiecał mi
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Krzysztof Debich Starosta, że w tym roku zrobią tą drogę. Co prawda, nie będzie to z jakimiś
zatoczkami, wjazdami. Ma być to w formie, powiedzmy, nakładki asfaltowej i pobocza. W
granicach, mają tam 660 tys. zł. W tym roku mi obiecał, że na pewno zrobią.
Sołtys sołectwa Młogoszyn Kazimierz Popławski – (wypowiedź słabo słyszalna) panie Jasiński,
ja dziękuję panu za (wypowiedź słabo słyszalna), ale naprawdę nie chcę, żeby ktoś w imieniu
moim (wypowiedź słabo słyszalna), nas podpuszczał czy w jakiś sposób (wypowiedź słabo
słyszalna), jakbyśmy my nie umieli przekazywać naszym mieszkańcom swoich spraw do Wójta
(wypowiedź słabo słyszalna), gdzie są problemy, przyjeżdża najlepiej, umawiam się na telefon
i te sprawy łatwimy na bieżąco. Chciałbym panie Wójcie, panie Przewodniczący, podziękować
za ten piękny przystanek na drodze wojewódzkiej, który został postawiony na mój wniosek na
którejś sesji. Jest naprawdę nie tylko dla społeczeństwa Młogoszyna, bo to i z Łęk, z Siemienic,
bez przerwy. Tak jest trafiony ten przystanek, celowo. Naprawdę, że jeszcze raz serdecznie
dziękuję. Jeszcze o ten kosz prosiłem (wypowiedź słabo słyszalna). A takie sprawy, naprawdę
panie Jasiński przekazuję, w taki czy w inny sposób przekazuję. Problemy jakie są, to zgłaszam
do Wójta, do Przewodniczącego (wypowiedź słabo słyszalna).

Wójt Gminy T. Jakubowski – ten kosz, to tak, jak pan sołtys zgłaszał, to zamontujemy. Cieszę
się, że on tak służy ten przystanek. W każdym razie, rzeczywiście, tak, jak pan sołtys
powiedział, zgłasza jakieś tam problemy mieszkańców. Radna Wiesia Kotarska też. Jest sesja,
jest komisja. Nawet, jak nie ma, to dzwoni. Konsultuje się czy zgłasza jakieś problemy. Ja
byłem przekonany, że problemy są na bieżąco rozwiązywane i tych problemów nie ma. I myślę,
że tak jest, i myślę, że tak jest. Jestem w 100 % przekonany, że tak jest, mimo dzisiejszych
jakichś tam uwag. Myślę, że te problemy są na bieżąco rozwiązywane. A pan Zygmunt w innym
kontekście troszkę mówił, nie uwłaczając ani radnym, ani sołtysom, tylko w innym kontekście.

Radny Z. Jasiński – broniłem radnych, sołtysów.

Wójt Gminy T. Jakubowski – tak, że potrafią i załatwiają.
Radny Tadeusz Liwiński - (wypowiedź słabo słyszalna) tak, to, po prostu, wygląda, że są tu
radni wybrani w demokratycznych wyborach, czy to radni, czy to sołtysi, którzy sprawują swój
mandat, tak samo, jak i pan Wójt, który, rzeczywiście, nie ma inwestycji, gdzie by nie był
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zobaczyć, co tam się dzieje i czasu nie żałował, tylko, po prostu, tam odwiedza. Dlatego, to i
mieszkańcy są zadowoleni. No, to nie rozumiemy tutaj stanowiska. Tutaj pan Zygmunt miał to,
po prostu, na myśli, jak gdyby w tym oświadczeniu można było wnioskować tak, że to wszystko
jest w tak czarnych kolorach, że rzeczywiście, (wypowiedź słabo słyszalna), a w sumie to można
tu powiedzieć tylko o jednym podsumowaniu. Weszliśmy na nie swoje zadanie tylko zadanie
Powiatu. Myśleliśmy, a przede wszystkim pan Wójt myślał, że pomagamy mieszkańcom, żeby
się wszystkim żyło lepiej, a jak wysłuchaliśmy dzisiaj tego oświadczenia, to się okazuje, że ta
inwestycja i te pieniądze są jak gdyby wyrzucone. Można to tak, po prostu, brutalnie nazywać
(wypowiedź słabo słyszalna). A my wiemy z tego, co mówią radni, co mówi pan
Przewodniczący, że tak, po prostu, wygląda i że mieszkańcy (wypowiedź słabo słyszalna), i na
pewno ta droga będzie służyła mieszkańcom przez długie lata i pomagała, bo ona nie jest tylko
zrobiona dla jednego czy dwóch osób. To jest dla całego tutaj regionu. Dlatego my, jak gdyby
ta część radnych nie zabiera głosu, bo radni którzy są z tamtych terenów tym żyją, oni żyją, oni
wiedzą gdzie jest świerk do wycięcia, gdzie jest … i uważamy, że świadomi są (wypowiedź
słabo słyszalna), a jeżeli rzeczywiście tak będzie, no, to trudno. Za półtora roku będą wybory i
społeczeństwo wyrazi swoją wolę (wypowiedź słabo słyszalna). Wtedy będziemy wiedzieć, czy
była chybiona inwestycja itd.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jeszcze dwa słowa. Ja myślę, że nie ma problemu świerku, we
wjeździe u […], nie ma problemu we wjeździe u […], tylko jest problem w wyborach
samorządowych, które będą za niecały, za rok i niektórzy się przebudzili. Dziękuję.

Sołtys sołectwa Kaszewy Dworne Daniel Miniszewski – panie Wójcie, ja mam pytanie w
sprawie hydrantów. Co będzie z tymi hydrantami, co już są za płotami u mieszkańców? Czy
one będą jakoś przenoszone? Bo u mnie kilka hydrantów występuje, że płot jest postawiony na
czyjejś posesji i jest hydrant. Czy one zostaną przeniesione, czy zostaną, tak, jak są do tej pory?
Wójt Gminy T. Jakubowski – to znaczy tak, jeżeli są hydranty, które są, że tak powiem,
zasłonięte i mieszkaniec nie zezwala wjechać, konserwować, bo rzeczywiście była taka
sytuacja i u ciebie tam na wsi była taka sytuacja, ten hydrant został, że tak powiem, usunięty, a
nie ma potrzeby, żeby go montować 20 m, 30 m dalej, bo są tam następne hydranty. Ale takie
hydranty, które są zasłonięte, gdzie mieszkańcy, że tak powiem, przywłaszczyli sobie, to będą
zabierane.
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Pan D. Miniszewski – czyli, jeżeli, po prostu, zezwalają, żeby pracownik gminy wjechał,
konserwował, to hydrant zostaje. Tak?
Wójt Gminy T. Jakubowski – żeby hydrant mógł służyć, bo co z tego, że ten hydrant tak będzie
stał, jak go żaden strażak nie zobaczy, nikt go nie zobaczy z daleka bo jest on za płotem 3metrowym (wypowiedź słabo słyszalna).
Pan D. Miniszewski – sytuacje się powtarzają i kilka tych hydrantów jest, po prostu, za płotem
i niektórzy nawet nie wiedzą, że tam są.
Wójt Gminy T. Jakubowski – a, no, więc właśnie. No, to zgłaszać. Niech sołtysi zgłoszą, że
jest taki problem i przeniesiemy ten hydrant.
Pan D. Miniszewski – do pana Jurka?
Wójt Gminy T. Jakubowski – tak, tak.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę bardzo, jeszcze jakieś wnioski?
O zabranie głosu poprosił pan […].
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – tylko krótko proszę. Widzi pan jaka jest reakcja.
Pan […] – chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że społeczeństwo ma pełne prawo zgodnie
z przepisami prawa do kontroli, do informacji na każdym etapie działania rady gminy, miasta
(wypowiedź słabo słyszalna), bo ja na wójta nie asygnuję i wolę, żebyś pan był i niech pan tak
za dużo, jak to się mówi, wie pan, niepotrzebnie nie wywnętrznia, bo po co, nie odkrywa kart,
po co to. To nikomu nie służy, to po pierwsze. Po drugie, ja myślę, że społeczeństwo, mamy
prawo mieszkający tam podnosić pewne kwestie, bo jeżeli tego nas pozbawicie, to znaczy
rozumiemy, że nie jesteśmy w Polsce, a jesteśmy w Korei Północnej.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – ma społeczeństwo prawo zgłaszać różne
propozycje, jak to pan nazwał wnioski. Wszystkie wnioski, propozycje rozsądne, logiczne są
uwzględniane. Powtarzam, pana Wójta daleko idąca życzliwość, praktycznie na co dzień przy
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drodze, że tak powiem, są uwzględniane, rozważane i ja nie spotkałem się z jakąś odmową w
takiej sytuacji. I to by było na tyle (wypowiedź słabo słyszalna).
Pan […] – (wypowiedź słabo słyszalna) w porządku jest, że człowieka zaskakuje się z garażem,
bo nie można było tego wcześniej uzgodnić, dobrowolnie dojść do porozumienia, panie Wójcie,
no, przenieść z tamtej strony czy jak. Ludzie, przecież tak nie można (wypowiedź słabo
słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – panie […], nie ma problemu o którym pan mówi.
Pan […] – jest.

Wójt Gminy T. Jakubowski – to chyba, że pan, nie wiem, no.

Pan […] – ja mówię z wczorajszego dnia. O czym my gadamy. Może panu wszystkiego nie
mówią (wypowiedź słabo słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – no, to, co, wstydzą się mi powiedzieć?
Pan […] – tak, jak panu nie mówią (wypowiedź słabo słyszalna), rów za kapliczką (wypowiedź
słabo słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – no i co, powiedzieli i temat jest rozwiązany.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – (wypowiedź słabo słyszalna) był wniosek pani
sołtys, pani Henia zgłaszała do pana Wójta. Wniosek został uwzględniony. Dzisiaj rano
fizycznie (wypowiedź słabo słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – nie słychać.
Pan […] – panie Wójcie (wypowiedź słabo słyszalna) na temat tego krzyża w kamieniu z 1890
roku w olszynce. Zgłaszana była kwestia dojazdu, znaczy dojścia do niego. W tej chwili jest
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sytuacja taka, że będzie krzyż, ale przez ten rów wykopany głębszy trzeba będzie przeskakiwać.
To trochę nieładnie (wypowiedź słabo słyszalna).
Pan K. Popławski – panie Wójcie, do mojej działki jest tam wjazd planowany, żeby był wjazd
na pole moje.
Pan […] – no, jest, ale nie ma do krzyża.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jak będzie chciał się ktoś pomodlić, to z drogi, przystanie i się
pomodli do krzyża.
Ad. 10. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 11.12 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam XVII sesję Rady Gminy Krzyżanów.”

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Insp. D. Idziak

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