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P R O T O K Ó Ł NR XXI/2018
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 20 LUTEGO 2018 ROKU
Obecni:
- 12 radnych według załączonej listy obecności (spóźniony Sławomir Stawowski, nieobecni: Mirosław
Kubiak, Józef Pawłowski i Justyna Politowicz),
-

27 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),

- z Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska Sekretarz Gminy, insp. Emilia Widawska, 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 XXI sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XXI sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie
z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 11 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) zmieniająca uchwałę Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok,
b) zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
4. Udzielenie wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu w odpowiedzi na pismo Nr PNIKV.1410.6.2018 z dnia 5 lutego 2018 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr XX/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku.
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6. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.
Na salę konferencyjną przybył radny Sławomir Stawowski. Od tej pory w sesji bierze udział 12 radnych.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o
dokonanie zmian w porządku obrad.
Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad.
Na sekretarza obrad Przewodniczący zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Zdzisława Kamelaka. Innych kandydatur radni nie zgłosili.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Zdzisława Kamelaka.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kamelak został wybrany sekretarzem obrad
jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie:
Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 4 i 5 do
nin. protokołu.
3a. zmieniająca uchwałę Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 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 wniósł pytań ani uwag.

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – jeżeli chodzi o ta uchwałę, to w uchwale
budżetowej dodajemy punkt 2, w którym ustala się maksymalną wysokość pożyczek
udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018 do wysokości 188 tys. zł. Ta
pożyczka będzie udzielana Stowarzyszeniu Wspierającemu Rozwój Gminy Krzyżanów w
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momencie, gdy będziemy ubiegać się o środki finansowe na odmulenie, na zagospodarowanie
stawów. Mówimy tutaj o stawach, na które mamy projekty i na które będzie ogłaszany przetarg
już jutro. To jest staw w Marcinowie i staw w Kterach. Również już są projektowane stawy w
Pawłowicach i w Kaszewach – oczyszczenie tych stawów i zagospodarowanie. Oprócz tych
stawów ma być zrealizowanych pięć siłowni w miejscowościach: w Kterach, w Siemienicach,
w Łękach, Konarach i Mieczysławowie. To jest, ta pożyczka jest udzielana pod tym kątem,
ażeby otrzymać to dofinansowanie na tą inwestycję, ponieważ Stowarzyszenie nie ma tyle
pieniędzy, żeby mogło ze swoich środków poczynić takie koszty.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXI/219/2018 zmieniająca uchwałę Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok została podjęta jednogłośnie,
tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
3b. zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały zapoznali się na
posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi.
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.

Wójt Gminy T. Jakubowski – w dziale 926 zabezpieczamy kwotę 120 tys. zł. W sumie 123 tys.
zł z wcześniejszą kwotą 3 tys. zł na realizację tych czterech stawów, które mają być realizowane
i tych siłowni. To są środki finansowe na dotację, na tą inwestycję. Ja wcześniej mówiłem o
Stowarzyszeniu Wspierającym Gminę Krzyżanów, ale tutaj też będzie brało udział w
pozyskiwaniu tych środków Kółko Rolnicze w Pawłowicach, które też może występować o te
środki i też będzie w to zaangażowane.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
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Uchwała Nr XXI/220/2018 zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2018 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Ad. 4. Udzielenie wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu w odpowiedzi na pismo Nr PNIKV.1410.6.2018 z dnia 5 lutego 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - w związku z tym, że do pana Wojewody Łódzkiego
wpłynęła skarga pana Bogdana Wosieckiego w części dotycząca działalności Rady Gminy
Krzyżanów, pan Wojewoda pismem Nr PNIK-V.1410.6.2018 z dnia 5 lutego 2018 r. prosi
Radę o złożenie wyjaśnień. Z treścią pisma wraz z jego załącznikami radni zapoznali się na
posiedzeniach Komisji. Na posiedzeniach Komisji radni również zapoznali się z treścią
wyjaśnień, które przygotowała pani mecenas wraz ze mną. Czy do przygotowanych wyjaśnień
radni mają jakieś uwagi bądź pytania? Czy są jeszcze do odpowiedzi do Wojewody jakieś
pytania, uwagi poza tymi, które były postawione na posiedzeniach Komisji? Nie widzę. Wobec
tego proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem przygotowanej odpowiedzi do pana
Wojewody? Proszę o głosowanie.
Pismo Nr PNIK-V.1410.6.2018 z dnia 5 lutego 2018 r. wraz z załącznikami stanowi załącznik
nr 8 do nin. protokołu.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – za przedstawioną treścią 12 radnych
jednogłośnie się opowiedziało. Dziękuję.

Wyjaśnienia w dniu dzisiejszym zostaną

przekazane panu Wojewodzie.
Wyjaśnienia stanowią załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Wójt Gminy T. Jakubowski – wpłynęło pismo do Wojewody skierowane od pana Bogdana
Wosieckiego bodajże 5 lutego. Zresztą, tam cały czas jest korespondencja otwarta między
Wojewodą, a panem Bogdanem Wosieckim, przynajmniej tak wynika z tych pism, z tych skarg.
Jednym słowem, po części jest to skarga na działalność Rady, że Rada źle rozpatrzyła bądź nie
rozpatrzyła skarg, które były na mnie kierowane. Jak pamiętacie była pierwsza skarga
kierowana w dniu 24 października, podpisana przez pana Bogdana Wosieckiego i dotyczyła
ona wykopanych stawów bez stosownych zezwoleń u pana […] w […] i niby, że te stawy miały
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być pod potrzebę stadionu, boiska w Krzyżanowie, budowanego wówczas. Ta sprawa była
omawiana, a jeszcze wcześniej, gdzieś w okolicach maja, czerwca był donos na Policję też pod
tym kątem, że przy Gimnazjum w Krzyżanowie zostało pobudowane boisko w momencie, gdy
Gimnazjum jest, że tak powiem, likwidowane i nie będzie to boisko potrzebne, że to boisko
zbudowane jest ze śmieci, z materiałów nieatestowanych. Tą sprawę też Policja Powiatowa
badała dogłębnie. My przesłaliśmy tam wszelkie dokumenty, które posiadaliśmy w swoich tutaj
aktach. No, jak wszyscy wiemy, informacja o tym, że gimnazja będą likwidowane została przez
nasz rząd podjęta dopiero po wybudowaniu boiska. Także, ani Rada wcześniej nie miała
wiedzy, ani ja nie miałem wiedzy, że taka sytuacja zaistnieje. Natomiast, to boisko jest
wykorzystane i myślę, że w dużym stopniu i zapewne tak będziemy działać, żeby to boisko
było też wykorzystywane w przyszłości, niezależnie czy gimnazjum będzie czy nie.

Radny Tadeusz Liwiński – to jest obiekt gminny, a nie obiekt szkolny.
Wójt Gminy T. Jakubowski – obiekt gminny. Także, tutaj Rada podpowiada. Ten donos został
napisany też przez znanego nam mieszkańca gminy, który jest aktywny od ostatniego roku. W
listopadzie, też w 2017 roku została skierowana skarga do Rady na budowaną drogę w
miejscowości Sokół – Krzyżanów. Generalnie dotyczyła ona wycinki drzew, które maja
wartość meblarską i podniesiony był tam tez temat, że na poszerzeniu w Kaszewach, gdzie było
robione, droga nie ma 5m tylko 4,70. Powiem szczerze, że jak ten donos dostaliśmy,
pojechaliśmy jeszcze raz. Sprawdzaliśmy, mierzyliśmy tą drogę - ma 5m i 7cm, i 10, 3cm.
Może jeszcze sołtys, każdy z was tam sobie zmierzyć. W każdym razie, na pewno te skargi
były rozpatrywane przez Radę Gminy, a to, że panu Bogdanowi Wosieckiemu się nie podoba,
no, trudno, bo jest okres przedwyborczy i ma taką taktykę, i że tak powiem, na coś liczy, a
myślę, że nie tylko on, bo są też tacy, którzy, że tak powiem, są osobami, które kierują nim. To
tyle, jeżeli chodzi o te skargi. Tylko szkoda, że mieliśmy się spotkać pod koniec marca, bo nie
było potrzeby robienia sesji teraz, no, ze względu na tą skargę do Wojewody, na to pismo,
musieliśmy się spotkać, ściągać państwa tutaj. My siedzimy tutaj w dokumentach, wyjaśnienia
piszemy, no, naprawdę, szkoda jest naszego czasu, pracowników i nerw, i radnych, i sołtysów.

Ad. 5. Przyjęcie protokołu nr XX/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017
roku.
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Protokół nr XX/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 XX/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

6a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
6b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Czekaj:
- pełniłem cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy,
- kontaktowałem się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dot. mieszkańców gminy,
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
- miałem przyjemność uczestniczyć w choince w Szkole Podstawowej w Kterach,
- byłem na walnym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemienicach,
- miałem przyjemność być na balu gimnazjalnym w Krzyżanowie.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Andrzej Włodarczyk – drodzy sołtysi, radni, panie Wójcie, wszyscy zebrani, chciałbym
poinformować, że w tym roku nasz lokalny Klub Sportowy „Bzura” kończy 70 lat. Klub
„Bzura” powstał w 1948 roku w czasach powojennych, w czasach, gdzie za jakąkolwiek
inicjatywę ludzie mogli trafić do więzienia, w czasach, kiedy ludzie odbudowywali kraj po
zawierusze wojennej, a jednak mieli również siłę, by stworzyć dzieło, stworzyć klub sportowy,
w którym mieszkańcy naszej, ale również ościennych gmin grają. Nasz Ludowy Klub Sportowy
„Bzura” reprezentuje naszą gminę godnie przez 70 lat na boiskach w województwie łódzkim
(wypowiedź słabo słyszalna), dając przykład gry fair play. Dlatego uważam, że należy godnie
uczcić tą rocznicę i zorganizować święto z prawdziwego zdarzenia. Mam na myśli
zorganizowanie meczu towarzyskiego (wypowiedź słabo słyszalna)z zaproszonych działaczy i
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wielu zawodników na to święto, jak i nasze lokalne społeczeństwo, i uważam, że ta rocznica
jest godna tego, by zorganizować święto w tym roku dla tej drużyny, i nie należy ją łączyć ze
świętem z którejś strażnic OSP lub zespołu śpiewaczego.

Radny Zygmunt Jasiński – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja z tym
tematem, który tutaj kolega przedstawił, zapoznałem się też wczoraj, nie tak dawno jak wczoraj,
tutaj przedstawiciel tego Klubu Sportowego „Bzury” Młogoszyna był u mnie i mnie przedstawił
tą sprawę jako Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i tym samym prosił, aby
w jakiś sposób to święto docenić i zaznaczyć, żeby ono się mogło odbyć, ale między innymi
znak zapytania właśnie, jak zrobić, żeby ono było bardziej wystawne (wypowiedź słabo
słyszalna) panie Wójcie, ale kieruję całą sprawę między innymi do pana z kosztami, żeby to
święto się odbyło trzeba by już od dzisiejszego dnia nadać termin tego święta, tej uroczystości
i tym samym formę, w jakiej formie ono się powinno odbyć. Ja też jestem za tym, bo my
zabiegamy, no właśnie, jak powiedzieliśmy wcześniej sobie o boisko sportowe, o jego
znaczeniu, o jego wykorzystaniu itd. Tym niemniej jednak, chcielibyśmy, żeby ta rocznica, ten
jubileusz też znalazł miejsce i oczywiście, żeby był u nas mile widziany. Chcę powiedzieć, że
ten pan, który reprezentuje ten Klub Młogoszyn, on chciał, żeby to się odbyło właśnie w
połączeniu z rocznicą strażacką. No, ale mnie się wydaje, że straż niech idzie swoim kursem,
swoim biegiem, bo oni pomylili. Pan Wójt im już wyjaśniał, że rocznica straży w Młogoszynie,
jubileusz, to będzie w przyszłym rzekomo. Natomiast, o ile coś, to byśmy chcieli do tego święta,
panie Wójcie, przystąpić, mnie się wydaje, też tak z pewną odpowiedzialnością. No i tutaj będą
w grę wchodziły też m.in. środki jakieś, bo kogoś trzeba zaprosić, kogoś by trzeba uhonorować
za wieloletnie zasługi, za wieloletnią sprawę, bo i znam sytuację, wrócę się do historii w latach
minionych, gdy Klub Sportowy w warunkach bardzo trudnych, bardzo takich, można
powiedzieć (wypowiedź słabo słyszalna) może bym nie nazwał, że to było boisko w
Młogoszynie, odbierał różne spotkania, różne zawody i starał się, żeby on istniał. Dzisiaj mamy
lepsze warunki, a tym samym, skoro mamy lepsze warunki, że gmina jest na trochę lepszym
poziomie, to nie mniej jednak, byłbym za tym, co tu kolega przedstawił, aby to święto się u nas
odbyło i tym samym, nadać mu taki charakter właściwy.

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja wczoraj widziałem się z Prezesem Klubu Sportowego
Młogoszyn z Jarkiem Byczkowskim, ale tak szczerze mówiąc, nic nie wspominał o tym
jubileuszu. Ja myślę, że tutaj główną rolę to będzie grał właśnie Prezes Jarek Byczkowski. W
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jakiś sposób, to musi od was wypłynąć co wy chcecie, jak wy chcecie, żeby ten jubileusz
wyglądał, no i sami się zaangażować, bo to nie jest tak, żeby Gmina zrobiła i dała pieniądze,
bo to trzeba, od was musi wypłynąć jakaś inicjatywa co wy chcecie, czy to w formie rozgrywek
samych, czy to w formie jakiegoś poczęstunku. No, weźcie pod uwagę, że Gmina Krzyżanów
nie stoi obojętnie koło tego Klubu, bo co roku te 39 tys. zł jest dotacji przekazywane i jak na
województwo jest jedną z gmin nielicznych, które tak duże środki przekazują. Także, ja myślę,
że tutaj z Prezesem będziesz w kontakcie i tutaj Prezes w jakiś sposób sobie ustali z wami, jak
wy byście widzieli ten jubileusz. Nie jesteśmy przeciwni, radni myślę, że też są „za”. Chociaż
kiedyś, wracając do tego Klubu „Bzura-Młogoszyn”, były takie sugestie, dyskusje, że ten Klub
powinien mieć nazwę Klub Sportowy Krzyżanów, gminny i z tego co Prezes Byczkowski
mówił, miał coś w tym kierunku robić, działać, żeby ta nazwa była „Klub Sportowy
Krzyżanów”. Tak, no, bo bardziej odzwierciedla tutaj Gminę Krzyżanów. Jak byście byli gdzieś
na boisku, to bardziej ludzie wiedzą kogo reprezentujecie, aniżeli „Bzurą–Młogoszyn”. Ja tak
myślę, że to powinno w tym kierunku jednak pójść, ale to tylko skończyło się na jakichś tam
sugestiach. Także, czekamy tutaj od Prezesa.

Radny A. Włodarczyk – nie ma w nazwie „Młogoszyn”. Jest Klub Sportowy „Bzura” z siedzibą
w Krzyżanowie.

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.
Sołtys sołectwa Kaszewy-Kolonia Daniel Miniszewski – panie Wójcie, Wysoka Rado, ja tutaj
zwracam się z zapytaniem. Co roku praktycznie dochodzi do pożaru na terenie wysypiska
śmieci w Krzyżanówku. Czy jakieś tutaj czynności kontrolne, informacje na ten temat: co jest
przyczyną dochodzenia pożarów, czy wysypisko będzie powiększane? Coś w tym kierunku
gmina Krzyżanów robi?

Wójt Gminy T. Jakubowski – czy gmina Krzyżanów? Właścicielem Składowiska Odpadów jest
nie gmina Krzyżanów tylko firma Tonsmeier. Po ostatnich takich pożarach dość intensywnych,
my tutaj z gminy wystąpiliśmy do straży pożarnej, do Państwowej Straży Pożarnej, żeby w
jakiś sposób się zainteresowała, dlaczego tak dochodzi do tych częstych pożarów. Na
Składowisku Odpadów, no, nie dziwie się, tam jest wszystko i w różnej postaci. Ma prawo się
zapalić i wielką zagadką nie jest dlaczego tam się tak często paliło. Tym bardziej, jak są
temperatury na zewnątrz 30oC. Jeżeli chodzi o rozbudowę, z tego co mi było wiadomo około
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prawie rok wstecz, że teren do powiedzmy górnej granicy tej niecki brakowało ok. metra i że
w dużym stopniu już te śmieci były wożone na inne składowisko. Na tą chwilę nie mamy
żadnych wniosków, żadnych informacji od firmy Tonsmeier o rozbudowie. Na pewno, jeżeli
będą, firma będzie chciała rozbudowa, musimy mieć taką informację, bo to musi być w jakiś
sposób decyzja środowiskowa, uchwała Rady. Na pewno będziemy o tym wiedzieć i w jakiś
sposób to pozwolenie musi być przez nas dane.
Pan D. Miniszewski – i kolejne pytanie też pozwolę sobie skierować do Wójta odnośnie stawki
za odpady komunalne. Na terenie naszej gminy obowiązują dwie stawki: 6,50 zL za odpady
segregowane i 9,50 zł za odpady niesegregowane. Wczoraj rozmawiałem tutaj z Urzędem
Gminy w Bedlnie. W Urzędzie Gminy Bedlno jest stawka 6 zł i 9 zł, czyli u nas jest ta stawka
większa. Jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów: na terenie gminy Bedlno jest nie
rzadziej niż co cztery tygodnie, u nas jest raz na dwa miesiące. My płacimy więcej, a odbierane
(wypowiedź słabo słyszalna).

Wójt Gminy T. Jakubowski – powiem tak, nie wiem, ile na terenie gminy Bedlno płacą. Z tego,
co ja miałem informację, nasza gmina płaciła najmniej ze wszystkich gmin. Nie wiem, kto tą
informację przekazywał, nie wiem.
Pan D. Miniszewski – (wypowiedź słabo słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – nie wiem, ale być może, bo to rada uchwala i rada się decyduje
na to, że np. uchwaliliśmy mniejszą stawkę, dołożymy w skali roku 100 czy 200, czy 300 tys.
zł do odbioru odpadów, bo np. nas stać na to. RIO nie zezwala na dokładanie do jakichkolwiek
stawek: ani do wody, ani do odpadów. U nas jest ta stawka tak zbilansowana, żeby to co my
wydajemy do firmy Tonsmeier, żeby wpłynęło od mieszkańców. Tam była kwota ok. 20 tys.
zł, jak ja pamiętam, za ostatni rok, że dołożyliśmy. Nie dużo pieniędzy, ale dołożyliśmy do tej
stawki.
Pan D. Miniszewski – może jakieś negocjacje prowadzić, bo wysypisko jest na terenie.

Wójt Gminy T. Jakubowski – ale to nie są negocjacje. To nie jest coś takiego jak negocjacje, to
są przetargi. To są przetargi i żadne tutaj negocjacje nie wchodzą w grę.
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Pan D. Miniszewski – ale mając wysypisko na terenie swojej gminy płacimy więcej i mamy
odbierane mniej razy.

Wójt Gminy T. Jakubowski – to nie jest tak, że płacimy więcej. To nie jest tak, że płacimy
więcej, bo gmina summa summarum Bedlno na pewno płaci dużo więcej jak my. To nie jest
przetarg na mieszkańca. To jest przetarg na ogólną kwotę, na ilość śmieci zbieranych z danej
gminy. Na pewno dużo więcej płacą, tylko zapewne, jeżeli to jest prawdą, że jest 6 zł i 9 zł
powiedzmy, to jestem święcie przekonany, że dokładają i to dużo pieniędzy do odpadów. No,
może podjęli taką decyzję, że nie świecimy na terenie gminy, tylko dokładamy do odpadów.
Taka była decyzja.

Pan D. Miniszewski – stawka jest niższa (wypowiedź słabo słyszalna). Panie Wójcie, co roku
składam w imieniu mieszkańców wniosek do budżetu o remont dróg na terenie sołectwa w
Kaszewach-Kolonia. Mam dwie drogi gminne. W 2014 roku była wykonana droga od
(wypowiedź słabo słyszalna) w Kaszewach Dwornych do skrzyżowania z drogą powiatową. W
2017 napisałem wniosek, gdzie teraz jest położona nakładka asfaltowa. Droga biegnąca do
byłego budynku, teraz pan […] ma, chodzi o ten budynek do pana (wypowiedź słabo słyszalna).
To jest ten sam numer działki (wypowiedź słabo słyszalna) nie jest nic robione. Dwa czy trzy
lata temu przeszła tam równiarka. Może by jakoś utwardzić tą drogę, żeby po prostu ta droga
nadawała się do funkcjonowania, bo tak naprawdę ona jest w fatalnym stanie. Do tej pory nic
nie jest zrobione. Co roku jest wniosek składany.

Wójt Gminy T. Jakubowski – ta droga służy generalnie tym, co dojeżdżają do pól. Nikomu
więcej, ponieważ przejeżdżam tą drogą i monitoruję jej stan. Można dojechać do pól i
ciągnikiem, i przyczepa, i samochodem też można przejechać. Są duże gorsze drogi jeszcze
dojazdowe do pól. Także, to nie jest droga jakaś przelotowa przez wieś. Może gminę kiedyś
będzie stać, że ją bardziej utwardzimy czy jakiś tam dywanik położymy. Na tą chwilę uważam,
że jeszcze nie jest, że tak powiem, kolej na ta drogę.

Pan D. Miniszewski – tam jest problem z przepustem. Niektóre przepusty są popękane. Także
(wypowiedź słabo słyszalna).
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Wójt Gminy T. Jakubowski – ja wiem. Z jednej strony mieszkańcy mówią, że jest problem z
przepustem na tej drodze. Z drugiej strony sami, że tak powiem, wkładają u siebie, gdzieś tam
nie działa, przepusty nie Ø80 tylko Ø40 i uważają, że jest dobrze. Ja z tą drogą, to bym jeszcze
poczekał. Jeszcze nie jest kolej na tą drogę. To jest droga typowa, gdzie ludzie dojeżdżają do
pól, bo jak ktoś chce przejechać na Różanowice, to przejeżdża sobie asfaltem, drogą asfaltową
bez żadnego problemu.

Radny Z. Jasiński – przepraszam, ja tu chciałem koledze sołtysowi też wyjaśnić, że kolega
sołtys do mnie się zwrócił z pismem właśnie w tej sprawie, odnośnie poprawienia stanu tej
drogi. Ja chcę tutaj poinformować pana sołtysa, że ja niezwłocznie się udałem do pana Wójta i
ten problem przedstawiłem. No, pan Wójt przedstawił mi sytuację, to co dzisiaj, teraz, przed
chwilą, odpowiada i mówi, że mamy trochę inne drogi, które wymagają też pewnych napraw,
budowy itd. No i tutaj jest ta droga wzięta pod uwagę , ale na razie będziemy musieli to zrobić
w innej kolejności.
Radny T. Liwiński – do tego wszystkiego, cały czas pada transport zbiorowy, autobusowy,
ciągle się borykamy, odpowiadamy mieszkańcom dlaczego tak mało. Ja sobie tak tutaj
pomyślałem, że ustawodawca jak dzielił na trójpodział powiaty, znaczy gminy, powiaty i
województwa, to podzielił transport zbiorowy jako zadanie powiatu i jako zadanie sejmiku
województwa. I sejmik wojewódzki się z tego wywiązuje, bo pociągi jeżdżą, które są tam koleje
mazowieckie, do tego wszystkiego, nawet jak z Warszawy, to przez Kutno do Płocka, jest dwa
razy w ciągu dnia, jedzie, którego właścicielem jest sejmik mazowiecki do tego wszystkiego.
Zadanie lokalne międzygminne zostało przydzielone powiatowi i PKS, i przedsiębiorstwa
takie, które były w gestii powiatu. Ja nie wiem, jak Powiat to zrobił, że Powiat sprzedał z
zapleczem, ze wszystkim. Niektóre powiaty wywiązują się z tego, więc nie wiem, jak to nam
uciekło, że wszystko jest teraz w gestii gmin (wypowiedź słabo słyszalna) owszem, ma jakieś
tam zadanie, ale to dotyczy tylko szkół, a nie transportu zbiorowego międzygminnego. Więc ja
uważam, że powinniśmy do tego wrócić (wypowiedź słabo słyszalna) zadanie na przyszłość dla
radnych powiatowych (wypowiedź słabo słyszalna) do tego wszystkiego. Także (wypowiedź
słabo słyszalna) a jeden autobus żeśmy dołożyli, później drugi, piąty i sprawa już ucichła,
powiaty sprzedały. Nawet, jeżeli się robiło, wprowadzało się busy, sprzedało się PKS, no, to
trzeba było zawrzeć taką umowę, że nie tylko 92 trasa, 702, 61 do Płocka, tylko trzeba było
pomyśleć o tych drogach typu: do Bedlna, przez Bielawy, do tego wszystkiego, żeby
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(wypowiedź słabo słyszalna). Więc ja uważam, że jest to zadanie Starostwa też. Nie
powinniśmy brać wszystkiego na siebie, tylko jednocześnie próbować wyegzekwować od
Starostwa Powiatowego.

Ad. 9. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.50 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam XXI sesję Rady Gminy Krzyżanów.”
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Insp. D. Idziak

Obradom przewodniczył:
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 (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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Jawność wyłączyła:
Insp. D. Idziak

