
RG.0002.10.2020                                 

P R O T O K Ó Ł  NR XXI/2020 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

 W DNIU 30 GRUDNIA 2020 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 13 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Wiesława Kotarska, Tadeusz Liwiński),      

-    pracownicy z Urzędu Gminy: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Skarbnik Gminy Emilia Widawska.    

  

Listy obecności radnych oraz pracowników Urzędu Gminy stanowią załączniki nr 1 i 2 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, Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego 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.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów 

na lata 2020-2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2021-2024. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2021 rok: 

    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy, 

    b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 

   c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały  

budżetowej, 

   d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

   e) głosowanie nad uchwałą budżetową. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w Gminie Krzyżanów. 

11. Przyjęcie protokołu nr XX/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 4 grudnia 

2020 roku. 

12. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

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

wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 

 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 i 10  do nin. protokołu. 

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwały w sprawie 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 jeszcze głosy, uwagi.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXI/170/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2020-2023. 

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 zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XXI/171/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2020-2023 została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2021-2024. 

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 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XXI/172/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2021-2024  została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2021 rok: 
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a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wójcie, proszę bardzo. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – uchwalamy dochody budżetu w łącznej wysokości 19.941.773 

zł. Ustalamy wydatki budżetu w łącznej wysokości 23.104.973 zł, w tym wydatki bieżące w 

wysokości 17.405.362 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.699.611 zł. Różnica między 

dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 3.163.200 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.163.200 

zł. Ustalamy przychody budżetu w łącznej wysokości 3.888.536 zł i rozchody budżetu w łącznej 

wysokości 725.336 zł. I ja może takie jedne z większych wydatków pozwolę sobie przeczytać, 

wybrane oczywiście z budżetu. Całego budżetu nie będę przedstawiał. Na Spółkę Wodną, tak, jak 

co roku zabezpieczamy dotację w kwocie 50.000 zł. Na utrzymanie lokalnego transportu 

zbiorowego zabezpieczamy 560.000 zł. Planujemy 215.000 zł na zmianę planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krzyżanów. Na dotację na zakup sprzętu transportowego dla 

funkcjonariuszy Policji Powiatowej w Kutnie 4.000 zł. Na funkcjonowanie, na działalność naszych 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 144.000 zł. Planujemy na bieżące utrzymanie szkół 

podstawowych 3.752.000 zł. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych planujemy 244.000 zł. Na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi planujemy 52.000 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej 

planujemy 451.000 zł. Na gospodarowanie odpadami planujemy 1.100.000 zł. Na oświetlenie 

uliczne planujemy 242.000 zł. Na zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

planujemy 72.000 zł. Planujemy też dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 

291.000 zł. Największą kwotę w wydatkach budżetu stanowi inwestycja budowy stacji uzdatniania 

wody w Kterach wraz ze zbiornikami w Siemienicach i to jest kwota 4.186.000 zł, z czego 

1.022.000 zł z budżetu z naszych środków własnych, natomiast 3.163.000 zł jest zaplanowanych z 

pożyczki, którą już mamy podpisaną umowę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Następną inwestycją, dość taką poważną, jest remont drogi powiatowej relacji Ktery do granicy z 

Górą Św. Małgorzaty i tą inwestycję planujemy na 708.000 zł z własnych środków. Następnie 

planujemy też przebudowę drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary na kwotę 770.000 zł i tutaj 

planujemy pozyskać dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 50%. To tyle, jeżeli 

chodzi o najważniejsze wydatki naszego budżetu. Myślę, że jest to budżet taki na miarę naszych 

możliwości i mimo niełatwego chyba roku przyszłego, raczej powinniśmy go zrealizować. To tyle. 

Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję panie Wójcie.  
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b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - mam tutaj przed sobą opinie trzech Komisji. 

Wszystkie opinie są pozytywne. Opinia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy 

Krzyżanów z dnia 18 grudnia jest pozytywna jednogłośnie. Tak samo Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Krzyżanów z dnia 18 grudnia 2020 r. jednogłośnie pozytywna i tak samo opinia Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług  Rady Gminy Krzyżanów z 

dnia 18 grudnia również jednogłośnie pozytywna. 

Opinie stanowią załączniki nr 17, 18 i 19 do nin. protokołu. 

 

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały 

budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – pani Skarbnik będzie uprzejma.  

 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska odczytała Uchwałę Nr V/273/2020 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzyżanów na 2021 rok oraz możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Krzyżanów w 2021 roku, która stanowi 

załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję pani Skarbnik.  

 

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. 

To ja jeśli można. Wysoka Rado, panie Wójcie, budżet ambitny kolejny rok. Oby go 

zrealizować. Wiadomo, tak, jak pan Wójt wcześniej wspomniał – rzeczywistość pandemii 

mamy jaką mamy, ale mimo trudności gmina się rozwija. Dróg na będzie przybywać i to jest 

bardzo pozytywne i budujące. Będziemy mieć inwestycję roku, że tak powiem, dotyczącą 

przepompowni w Siemienicach. Dziękuję bardzo. To z mojej strony tyle. 

 

e)  głosowanie nad uchwałą budżetową. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.    

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXI/173/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2021 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów. 

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 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXI/174/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów  została 

podjęta  jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XXI/175/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok została podjęta  jednogłośnie, tj. 13 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 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 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XXI/176/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w 

Gminie Krzyżanów. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  i z uzasadnieniami 

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 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XXI/177/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w Gminie 

Krzyżanów  została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

 

Ad. 11. Przyjęcie protokołu nr XX/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 4 

grudnia 2020 roku. 
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Protokół nr XX/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 4 grudnia 2020 roku był 

wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

Protokół nr XX/2020 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 grudnia 2020 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

 

Ad. 12. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

12a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie za okres od dnia 5 grudnia 2020 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy 

T. Jakubowski.  

Wójt Gminy T. Jakubowski – może jak jestem przy głosie, to z okazji tego, że kończymy rok 

2020 chciałbym serdecznie podziękować wszystkim państwu radnym, wszystkim 

pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim naszym kolegom i koleżankom sołtysom, których 

tutaj nie ma, za, uważam, dobrą współpracę, owocną pracę. Ten rok nie należał do 

najłatwiejszych, a uważam, że był trudny dla samorządu, ale mimo wszystko uważam, że też 

był dobry dla gminy Krzyżanów. Cele, które sobie założyliśmy – osiągnęliśmy. Inwestycje, 

które zaplanowane mieliśmy, udało się wykonać. Także, wszystkim państwu serdecznie 

dziękuję i życzę też nam wszystkim, żeby ten nowy 2021 rok był lepszy, żeby ta pandemia 

nasza, która nas już męczy prawie rok – ustąpiła, aby był to rok dla nas, dla całej gminy dobry, 

byśmy się cieszyli i ze zdrowia i z inwestycji. Wszystkiego najlepszego dla państwa, dla 

waszych rodzin. Dziękuję.  

 

12b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj złożył sprawozdanie z działalności za okres od 

dnia 5 grudnia 2020 r. do dnia dzisiejszej sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, panie Wójcie, szanowni państwo, ja 

również przyłączam się do życzeń. Składam podziękowanie za miniony rok. W nowym roku 

życzę państwu wszystkim jak tu jesteśmy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, a koleżankom 

i kolegom z Rady, panu Wójtowi życzę dobrej, owocnej pracy dla naszej małej ojczyzny Gminy 

Krzyżanów. 
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Ad. 13. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Ad.  14. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.35 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                        Obradom przewodniczył:      

insp. D. Idziak                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Wiesław Czekaj 

 

 

 


