RG.0002.4.2017

P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2017
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 26 LIPCA 2017 ROKU
Obecni:
- 13 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Justyna Politowicz i Tomasz Żydowo),
-

27 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),

- z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska – Sekretarz Gminy, Hanna
Wegner – Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Jerzy Łaba, Z-ca Kier. Ref. Dariusz Moszczyński.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do
nin. protokołu.
Ad. 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XVIII sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie
z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 13 radnych, co wobec ustawowego
piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020.
4. Przyjęcie protokołu nr XVII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 czerwca 2017 roku.
5. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
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8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zaproponował wprowadzić do porządku obrad w
punkcie 3 lit. „c” projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Krzyżanów.
Przewodniczący zwrócił 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.
Przewodniczący Rady Gminy poddał zaproponowaną przez siebie zmianę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składy
Rady, tj. 13 głosami „za”.
Porządek XVIII 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 2017 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020,
c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów.
4. Przyjęcie protokołu nr XVII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 czerwca 2017 roku.
5. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. 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 13 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
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Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 4, 5 i 6
do nin. protokołu.
3a. 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 ze strony radnych jakieś głosy,
uwagi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XVIII/197/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – ze strony radnych uwagi, głosy. Proszę bardzo.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Zmiany do projektu uchwały omówiła Skarbnik Gminy Hanna Wegner.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Uchwała Nr XVIII/198/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2017-2020 została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
3c. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - Radni zapoznali się ze skargą złożoną przez pana
[…] na działalność Wójta Gminy Krzyżanów na posiedzeniu Komisji. Pana […] nie widzę.
Czy są jeszcze jakieś głosy, uwagi?
Kserokopia skargi stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
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Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – przed wczoraj do Urzędu Gminy wpłynęła skarga, która
została skierowana od Wojewody do Rady Gminy, ponieważ ta skarga została wcześniej
złożona do Wojewody, że tak powiem, na moją działalność, na działalność Wójta Gminy
Krzyżanów przy budowie drogi relacji Młogoszyn – Ktery. No, są pewne zarzuty odnośnie tej
budowy drogi, odnośnie rowów, odnośnie drzew, odnośnie, generalnie odnośnie wszystkiego.
Pan […] ..., nie jestem zaskoczony, powiem szczerze, tą skargą, bo już różne wyjaśnienia
robiliśmy, jeżeli chodzi o tą drogę i w Nadzorze Budowlanym byliśmy. Gdzie tylko można
było, to praktycznie już wyjaśnienia robiliśmy. W sumie, no cóż, no, Panu […] od początku ta
droga, jednym słowem, nie pasuje, bo albo niepotrzebnie wycinane drzewa, albo za szeroka
droga, albo niepotrzebnie robione rowy. No, ale nie każdemu może pasuje i tak musi być
pewnie. W każdym razie, ja myślę, że Gmina, ja, w sumie w stu procentach jak tylko
potrafiliśmy i potrafimy tą drogę, staramy się pilnować, zrobić ją jak najlepiej i z zachowaniem
staranności, z zachowaniem interesu tutaj naszej Gminy. Skoro pan […] ma takie zdanie, no,
trudno, no każdy może mieć swoje zdanie. Dziękuję.
Radny Zygmunt Jasiński – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W tej
materii, ja na poprzedniej sesji też zabierałem głos. Informowałem państwa, można powiedzieć,
o niesłusznej skardze i tym samym ta skarga się ponawia. Ale ja tutaj w swoim wystąpieniu
chciałbym zaapelować właśnie do radnych, do sołtysów z tamtych okolic, aby dali taki wyraz
swojego patriotyzmu, że drogę mamy taką, że nawet nie marzyliśmy, żeby ludzie z danej
okolicy

utarli trochę nosa panu […], ponieważ on może swoje niechęci wyrażać w

nieskończoność i to irytuje nas wszystkich radnych, irytuje całe społeczeństwo Gminy
Krzyżanów. Przecież on powinien się wypowiedzieć na zebraniu wiejskim. A skoro nie ma
racji, to mu powiedzieć wprost: my nie chcemy, aby pan nas szkalował, aby pan nam podważał
naszą opinię. Otrzymaliśmy drogę o jakiej nie marzyliśmy. Miałem przyjemność tą drogą
ostatnio jechać – naprawdę wymarzona droga. Oby takie drogi były wszędzie. Dziękuję za
uwagę.

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – jakieś głosy, uwagi. Nie widzę.

Proszę o

głosowanie: kto jest za podjęciem uchwały, że skarga jest bezzasadna? Proszę o głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj: stwierdzam, że uchwała Nr XVIII/199/2017 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów

została podjęta

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – jeszcze jedna uwaga z mojej strony. Dzisiaj rano
pan […] prosił o spotkanie z Wysoką Radą dodatkowe po sesji. Wysoka Rada nie wyraziła
zgody. Uważa, że miejscem odpowiednim i sposobnym jest formalne rozpatrzenie skargi pana
[…].
Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr XVII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 czerwca 2017
roku.
Protokół nr XVII/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 XVII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 czerwca 2017 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a) Wójta Gminy,
b) Przewodniczącej Rady Gminy.
5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Składając sprawozdanie Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – 20 czerwiec, tego dnia
mieliśmy dokonywanie odkrywek sprawdzających warstwy w budowanym chodniku,
wjazdach, jak również zatoczkach autobusowych przy budowanej drodze w Młogoszyn-Ktery,
ponieważ zauważyliśmy, że w niedługim czasie po wjechaniu jakiegoś ciężkiego sprzętu na
pobudowane wjazdy, te wjazdy zaczęły siadać, zaczęły się już falować. Dlatego też,
postanowiliśmy zrobić na każdym wjeździe chociaż po jeden czy dwa odkrywki na każdej
długości chodnika. Okazało się, że Firma, która była podwykonawcą co prawda dla PRD, ale
to uważam, że to PRD budowało i że tak powiem, jest odpowiedzialne - źle zrobiło. Dlatego
też, te wszelkie wjazdy, z powrotem zdejmowali kostkę, wybierali kruszywo, korytowali i robili
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od nowa. Teraz uważam, że jest dobrze. Te wjazdy nie siadają. Jest odpowiednia grubość
kruszywa, odpowiedniej jakości i powinno to teraz dopiero służyć tak, jak powinno wszystkim
mieszkańcom. 21 czerwiec – spotkanie w PRD dotyczące przebudowywanej drogi, ponieważ
też zauważyliśmy, codziennie praktycznie z panem Jurkiem, z panem Darkiem jesteśmy albo
raz, albo nawet może kilka razy na danej inwestycji i tak samo jest z drogą relacji MłogoszynKtery. Na poszerzeniach miała być położna siatka wzmacniająca przed pękaniem. Jak byliśmy
właśnie 20 czerwca, tą siatkę przy nas rozkładano, ale po jakimś czasie dostałem telefon od
mieszkańca z Młogoszyna, że panie Wójcie, wy odjechaliście, a oni coś zwijali i kładli asfalt,
czyli tej siatki nie położono. Dlatego mieliśmy spotkanie w PRD 21 czerwca z panią Prezes,
która przyznała, że rzeczywiście nie położyli tej siatki i że tak powiem, poprosiliśmy
projektanta o wypowiedzenie się w tym temacie. W każdym razie, efekt jest taki, że ok. 2 cm
asfaltu jest grubiej położonego, od 1 cm do 2 cm – zależy w którym miejscu. W każdym razie
jest grubiej ten asfalt położony, który ma zabezpieczyć tą drogę na poszerzeniach przed
pękaniem, jak również…, oczywiście ta kwota tej siatki będzie, już jest zdjęta z kosztorysu. Za
to nie będą mieli zapłacone i chyba najważniejszą rzeczą którą jest podpisana w porozumieniu
z PRD, to jest to, że jest przedłużony okres gwarancyjny o trzy lata. Dotychczas mieliśmy w
umowie pięć lat. No, niestety, pani Prezes musiała się podpisać pod przedłużeniem okresu
gwarancyjnego o trzy lata, skoro twierdzi, że w stu procentach na pewno nie pęknie, no, to
poprosiliśmy o trzy lata, czyli jest gwarancja na tej drodze osiem lat, jeżeli chodzi o drogę
Ktery-Młogoszyn. Tak krótko mówiąc, to nie jest ta Firma, co była dwa lata temu, gdzie
ostatnio u nas robili. Trochę się ludzie zmienili zarządzający i na pewno jakość wykonywania
tej drogi, to znaczy rzetelność, może rzetelność. Na pewno trzeba pilnować, chodzić, patrzeć
na ręce, mierzyć, ważyć, do tego stopnia, że zawsze jak PRD robiło, to przy układaniu asfaltu
mierzyliśmy na rozkładarce czy jest trzycentymetrowa warstwa czy pięć, czy jest zgodnie z
projektem. Teraz już, że tak powiem, tymi niespodziankami którymi nas zaskoczyło PRD, no,
niestety, postanowiłem, że przy odbiorze robiliśmy na kilometrze po dwa odwierty i grubość
warstwy asfaltowej badaliśmy, bo ja po prostu już tej Firmie nie wierzę i tym ludziom ze
względu na tą siatkę, bo przy nas tą siatkę położyli, prawdopodobnie wiedzieli, że Wójt
przyjeżdża w granicach 8.00 do 10.00, położyli tą siatkę, my odjechaliśmy, siatka została
zwinięta. Na kwocie 2.350 tys. zł, to byłoby dla nich 80 tys. zł oszczędności. Nie wiem, czy to
jest warte popsucia opinii Firmie ze stażem i z opinią bardzo dobrą. (…) 27 czerwiec – o godz.
8.00 miałem spotkanie z rodzicami z Gminy Oporów. Jest podanie od rodziców dzieci
uczęszczających do Gimnazjum z terenu Gminy Oporów. Osiemnaścioro dzieci planujemy
przyjąć z terenu Gminy Oporów, ponieważ Gimnazjum w Szczycie jest zlikwidowane z dniem
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30 bodajże sierpnia. No, już jest nasza tutaj decyzja wspólna Rady i moja, że tych dzieciaków
przyjmiemy tutaj do naszego Gimnazjum, stworzymy dowóz. Patrząc na subwencję, która, że
tak powiem, wpłynie do Gminy i na koszty dowozu, na pewno nie dołożymy tylko jakieś tam
jeszcze pieniądze się zostają. Subwencji spodziewamy się z tych dzieciaków 112 tys. zł w skali
rocznej, a dowóz tak wstępnie jak rozmawialiśmy z przewoźnikiem będzie w granicach 53 tys.
zł. Także, ok. tych 50 tys. zł powinno pozostać. (…) 10 lipiec – wstępny odbiór drogi, który
był przeprowadzony z udziałem radnych z tego terenu i sołtysów. Zasygnalizowane były Firmie
PRD pewne niedociągnięcia, które mieli zrobić, wykonać na już odbiór całkowity. (…) 12
lipiec – spotkanie z panią Prezes PRD, podpisanie stosownych uzgodnień, jeżeli chodzi o
przebudowywaną drogą, o tą siatkę, której nie położyli. 13 lipiec – wizyta w Nadzorze
Budowlanym w sprawie drogi Młogoszyn-Ktery i tutaj byliśmy ciągani, że tak powiem, dzięki
panu […]. (…) 20 lipiec – spotkanie z mieszkańcami Łęk, podpisanie umów na zrobienie
przyłączy kanalizacyjnych. Już ta kanalizacja wczoraj została odebrana. Koszt przyłącza
planujemy, że na rodzinę, na jedno mieszkanie będzie w granicach 800 zł, oczywiście, jeżeli
będzie pozyskana dotacja. Jeżeli nie będzie pozyskanej dotacji czy pożyczki, no, niestety
mieszkańcy będą musieli płacić w granicach 1.700 zł. Zależy to od poszczególnych przyłączy.
(…) 21 lipiec – ok. godz. 12.00 miałem spotkanie z rodzicami, ponowne, dzieci, które
uczęszczać chcą tutaj do nas do Gimnazjum z terenu Gminy Oporów. (…) 24 lipiec – odbiór
drogi Młogoszyn-Ktery. To była część, że tak powiem, tego odbioru. Jak również, tego samego
dnia miałem podpisanie protokołu z przeprowadzonej kontroli z Ministerstwa Finansów,
Departament Środków Publicznych, ponieważ droga, którą wykonywaliśmy w ubiegłym roku
relacji Sokół-Krzyżanów, droga powiatowa, pozyskaliśmy dofinansowanie na tą drogę ok.
1.000.000 zł i mieliśmy teraz, że tak powiem, kontrolę słuszności pobranej dotacji. Kontrola
wypadła dla nas pozytywnie. Jest wszystko w porządku. Nie musimy żadnych środków
zwracać. (…) 25 lipiec – wczoraj odbyła się też druga część odbioru drogi Malewo oraz
Młogoszyn-Ktery. Jeżeli chodzi o ten odbiór, w stu procentach jeszcze nie jest tak wszystko
wykonane, jak być powinno i są pewne uwagi, co do tej drogi. Myślę, że Firma PRD w ciągu
dwóch tygodni powinna wykończyć pewne niedoróbki, porobić to, co wcześniej im
zalecaliśmy. Tą drogę myślę, że za jakiś tam tydzień czy za dwa tygodnie, po wykonaniu
małych, drobnych spraw odbierzemy. (…) O godz. 11.00 odbiór wykonanej kanalizacji w
Łękach, czyli wczoraj. Tam zostało praktycznie, ażeby ta kanalizacja została w stu procentach
wykonana trzy odpowietrzenia czy cztery. Praktycznie już jest wykonana. Ścieki płyną.
Wykonana została uważam bardzo dobrze. Bez żadnych awantur. Myśleliśmy, że ta kanalizacja
będzie, że tak powiem, największym problemem, inwestycją problemową i tak, jak wczoraj
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sobie rozmawialiśmy, była najmniej problemowa i chyba najmniej, że tak powiem, mniej
zaangażowaliśmy się w wykonanie tej inwestycji, jeżeli chodzi o jakieś tam konflikty, nie
konflikty. Ludzie są zadowoleni i oby tak dalej było. Koszt tej kanalizacji jest 263 tys. zł, z tego
staramy się o dotacje i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
31 tys. zł. Też nie wiemy czy otrzymamy, bo też są wymagane warunki, jeżeli chodzi o dotację.
(…)
5b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Czekaj:
- pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy,
- kontaktował się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców,
- brał udział w posiedzeniach Komisji,
- uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum w Krzyżanowie,
- uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru OSP Siemienice.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny, sołtys sołectwa Kuchary Ryszard Siuda podziękował Radzie i panu Wójtowi za
zrobienie drogi w Malewie.

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - informuję Radę Gminy, że wpłynęło do Rady od
Wojewody Łódzkiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności
uchwały Nr XVII/196/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów oraz Rada Gminy otrzymała do
wiadomości odpowiedź na skargę, jakiej udzielił skarżącemu Wojewoda Łódzki. W świetle
tych pism uchwała Nr XVII/196/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów jest podjęta zgodnie z
prawem. Radni mogą się zapoznać z pismami w Biurze Rady. Kolejne pismo - ogłoszenie
Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 4 lipca 2017 r. o przyznaniu dotacji w wysokości 50.000 zł
Spółce Wodnej „Krzyżanów” na realizację zadania pn. „Konserwacja gruntowa rowów o
łącznej długości 12.515 mb polegającej na wykaszaniu skarp, wycięciu krzaków wraz z ich
rozdrobnieniem, odmulaniu mechanicznym w miejscowościach: Pawłowice o dł. 3.715 mb, w
tym rowy: RJ1 – 2.096 mb, R68 – 200 mb, R69 – 199 mb, R70 – 900 mb, R71 – 320 mb,
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Kuchary o dł. 1.600 mb – rów RN 81 i Zieleniew o dł. 7.200 mb, w tym rowy: RN1 i RF –
4.000 mb, RF1 – 800 mb, RF2 – 1.400 mb, RN – 1.000 mb.” To są takie informacje. Widzę, że
jest pan […]. Jest? Jest pan. Informuję pana, że w czasie sesji została rozpatrzona pana skarga
na działalność Wójta Gminy Krzyżanów do Wojewody. Radni uznali, że skarga jest
bezzasadna. Jeszcze jedna informacja. Pan się dzisiaj zwrócił do mnie z prośbą o spotkanie z
Radą po sesji. Rada nie wyraziła zgody na takie spotkanie.
Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Sołtys sołectwa Malewo Marek Woźniak – chciałbym się przyłączyć do podziękowań radnego
Ryszarda Siudy za tą drogę, która była wykonywana w Malewie. Dziękuję Radzie, Wójtowi.
O głos poprosił pan […].

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę bardzo, tylko jedna uwaga, jeśli można:
rzeczowe i rzetelne, krótkie.
Pan […] – wiem, wiem. Chciałem się spytać pana Wójta, dlaczego koło mnie na wodociągu
wykopano rów, mimo że prosiłem o to, żeby nie kopać. Chciałbym radnym powiedzieć o takiej
sprawie, że nie ma w Polsce obecnie możliwości odmrożenia rury z PCV, jeżeli by zamarzła.
To jest tragedia dla nas wszystkich. Sprawa pierwsza. Po drugie, no, chciałem się spytać,
dlaczego koło mnie akurat rów musiał być wykopany na wodociągu, a nie wykopano dla
przykładu w Młogoszynie od posesji 28 do 25, sześciokrotnie dłuższej niż u mnie. Tam nie ma
wodociągu, nie ma przeszkód drzew itd., itd. Chcę przy tym pośpieszyć panu Wójtowi zanim
odpowie na pytanie, że jest tam moja ojcowizna wśród tych działek, bo pan podobno
powiedział, że społeczeństwo tak chciało, prosiło. Ja też jestem społeczeństwem. W sumie tam
jest nas ośmioro i prosiliśmy, ja prosiłem pana w imieniu nas wszystkich, żeby nie kopać, od
grudnia. Mimo wszystko pan zdecydował, że wykopano i wykopano. Natomiast w
Młogoszynie nie wykopano, nie ma żadnych przeszkód, tam jest niższy teren, zastoina wodna
itd., itd. Powiadam jeszcze raz: jest tam moja ojcowizna, działka nr 124 zamieniona na 126. To
jest pośrodku między tą częścią, gdzie nie ma tych rowów. Pytał się pan mnie czy ja pana
prosiłem kopać, nie kopać? A ja chcę, żeby wykopać.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli chodzi o rów w Młogoszynie. Mieliśmy spotkanie z
mieszkańcami podczas budowy drogi na początku czerwca, z tego co pamiętam. Był również
pan projektant, który planował tą drogę i oczywiście były sugestie mieszkańców, żeby rów,
który był zaprojektowany na wysokości tych działek, pól, żeby go przenieść bardziej w stronę
drogi 702, przy posesjach, ponieważ tam jest zastoisko wodne. I rzeczywiście, jak ja sięgam
pamięcią, zawsze przy skrzyżowaniu z drogą 702 po każdej stronie stała woda. Jest tam
kolektor, który można było wykorzystać do tego, żeby tą wodę odprowadzić, ale potrzebny był
tam rów. Pan projektant, pan panie […] też był na tym spotkaniu, był pan na tym spotkaniu.
Pan […] – projektanta nie było.
Wójt Gminy T. Jakubowski – był i projektant.
Pan […] – spotkanie było w kwietniu panie Wójcie. Przepraszam, że panu wchodzę w zdanie,
a pan mówi o czerwcu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – tak, mówię o czerwcu.
Pan […] – to mówi pan nieprawdę teraz.
Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę pana, był projektant, był pan, już nie będziemy się
sprzeczać czy to był koniec maja, czy to był koniec kwietnia, na pewno była podjęta decyzja
wspólnie z mieszkańcami, zgodna, wspólna, razem z projektantem, że ten rów przesuniemy w
stronę skrzyżowania, a na tym odcinku tego rowu nie zrobimy. Myślę, że pan sołtys Kazimierz
Popławski czy pani Wiesia Kotarska jako radna potwierdzi, że było takie spotkanie i były takie
uzgodnienia. Natomiast, jeżeli chodzi o rów koło posesji w której pan mieszka, był
zaplanowany w projekcie i przebiega tam nitka wodociągowa na głębokości 1,64 m.
Pan […] – podał pan 1,40 m.
Wójt Gminy T. Jakubowski – słucham? Gdzie podał?
Pan[…] – w publikatorach pan podał.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – proszę pana 1,64. Dostaliśmy informację od PRD, z panem
Darkiem byliśmy, mierzyliśmy odkrywkę i 1,64 m. Strefa przymarzania na naszym terenie jest
ok. 110 cm. Tutaj pan Jurek może potwierdzić. Także, uzgodniliśmy z PRD, że nie będzie to
rów 60-80 cm, tylko będzie rów o głębokości maksymalnie 50 cm i tak będzie. I tak będzie,
ponieważ nie może być tak, że pan […] nie chce drzew wyciąć, to się nie wycina, nie chce,
żeby drogi nie poszerzać, to się nie poszerza, nie chce, żeby nie robić rowu, to nie robimy. Ta
droga ma służyć całej gminie, całej społeczności, nie tylko panu […]. A pan kiedyś powiedział,
że panu jest ta droga niepotrzebna. Dlatego, panie […], oprócz pana mieszkają tam inni ludzie.
Dziękuję.

Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska Jerzy Łaba – panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, w tej sprawie tego rowu byliśmy u pana Inspektora
Powiatowego Nadzoru Budowlanego pana inż. Bony ze wszystkimi dokumentami i on przyznał
nam rację, jeżeli chodzi o sprawę skargi do Starostwa pana […] w sprawie naszej drogi, uznał,
że my mamy rację. Ten wodociąg, rów nie będzie ze sobą kolidował i woda w tym wodociągu
na pewno nie zamarznie.

Ad. 8. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 9.50 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam XVIII sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Insp. D. Idziak

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

[…] – 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).
Jawność wyłączyła:
Insp. D. Idziak
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