
RG.0002.6.2020 

P R O T O K Ó Ł  NR XVII/2020 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 25 WRZEŚNIA 2020 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 15 radnych według załączonej listy obecności,   

-  z Urzędu Gminy: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Sekretarz Gminy Izabella Sobolewska, Skarbnik Gminy 

Emilia Widawska.    

  

Listy obecności radnych oraz pracowników Urzędu Gminy stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. 

protokołu.  

 

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

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

Gminy, przywitał radnych 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.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok, 

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023, 

    c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

    d) uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, 
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    e)  zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie regulaminu 

korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców 

Monte Cassino w Krzyżanowie, 

    f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 

pożarniczych, 

    g) zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

    h) zmieniająca uchwałę Nr XV/137/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. w 

sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzyżanów, 

    i) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej przez 

Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów z 

dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Krzyżanów oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

5. Informacja Wójta Gminy Krzyżanów o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Krzyżanów – rok szkolny 2019/2020. 

6. Przyjęcie protokołu nr XV/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 17 lipca 2020 

roku oraz protokołu nr XVI/2020 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 

5 sierpnia 2020 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

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

wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
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Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 

 

Ad. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

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

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

 

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r., radni nie wnieśli uwag ani 

pytań. 

 

Ad. 4 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 i 12  do nin. protokołu. 

4a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są   głosy, uwagi.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/147/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

4b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.  
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Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2020-2023 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

4c. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/149/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została 

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

4d. uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2021 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/150/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

4e. zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu 

Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/151/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2017 Rady Gminy Krzyżanów 

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy Gimnazjum im. II Korpusu 

Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie została podjęta jednogłośnie, tj. 15 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

 

4f. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 

pożarniczych. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
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Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/152/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniach 

ratowniczych i szkoleniach pożarniczych została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

 

4g. zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi. 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/153/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów 

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

 

4h. zmieniająca uchwałę Nr XV/137/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów. 
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Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/154/2020 zmieniająca uchwałę Nr XV/137/2020 Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 15 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

 

4i. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej 

przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXV/287/2018 Rady Gminy 

Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Krzyżanów oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.  

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są  głosy, uwagi.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 29 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XVII/155/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na 

Uchwałę Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzyżanów oraz 

udzielenia odpowiedzi na skargę została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu. 
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Ad. 5. Informacja Wójta Gminy Krzyżanów o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Krzyżanów – rok szkolny 2019/2020. 

Informacja stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

Jak powiedział  Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj, radni z informacją o stanie realizacji 

zadań oświatowych zapoznali się na posiedzeniach komisji. Przewodniczący Rady Gminy 

zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi, co do informacji.  

 

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr XV/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 17 

lipca 2020 roku oraz protokołu nr XVI/2020 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanów 

odbytej w dniu 5 sierpnia 2020 roku.  

Protokoły: nr XV/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 17 lipca  2020 roku oraz 

nr XVI/2020 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 5 sierpnia 2020 r. 

były wyłożone do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionych protokołów.  

Protokół nr XV/2020 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 lipca 2020 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

 

Protokół nr XVI/2020 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 5 sierpnia 2020 roku 

został przyjęty jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 33 do nin. protokołu. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.   

 

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

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław 

Czekaj.  
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Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Brak. 

 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.28 Przewodniczący Rady Gminy 

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

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                 Obradom przewodniczył:      

D. Idziak                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                Wiesław Czekaj 

 

 

 

 


