RG.0002.2.2018

P R O T O K Ó Ł NR XXII/2018
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW
W DNIU 26 MARCA 2018 ROKU
Obecni:
- 12 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Zdzisław Kamelak, Justyna Politowicz i
Wioletta Szwajewska),
-

27 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),

- z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - Sekretarz Gminy, insp. Emilia
Widawska, Dorota Meronk – Kier. GOPS, 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 XXII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XXII sesję Rady
Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie
z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 12 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 2018 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021,
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku,
d) podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
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e) podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
f) 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,
g) udzielenia 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) uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzyżanów,
i) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2018”,
j) odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanów,
k) powołania Skarbnika Gminy Krzyżanów.
4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami
pozarządowymi za 2017 rok.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za
2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie za
2017 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej
za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Krzyżanów w 2017 roku.
10. Przyjęcie protokołu nr XXI/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2018 roku.
11. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.
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12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.
Na wniosek Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zaproponował zdjąć z
porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów. Jest to punkt trzeci (3)
literka „h”.
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 12 radnych.
Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składy
Rady, tj. 12 głosami „za”.
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 12 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski 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, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do nin. protokołu.
3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy - radni zapoznali się z projektem uchwały. Czy są jeszcze głosy?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski i przedstawił projekt uchwały - w tej uchwale są
zmiany kosmetyczne. Jeżeli chodzi o dochody, w dziale 758 zmniejszono plan dochodów
bieżących o kwotę 35.190,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
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samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia
13.02.2018 r. Jeżeli jestem przy tym temacie, to mogę nadmienić, że z systemu tych dzieci z
Oporowa i tak w sumie ta subwencja oświatowa będzie ok. 90 tys. zł większa. Tak planujemy
i wszystko na to wskazuje. Jeżeli chodzi o wydatki, w dziale 400 zmniejszono plan wydatków
majątkowych o kwotę 120 tys. zł z zadania

inwestycyjnego pn. „Wymiana zasuw

wodociągowych”. W dziale 600 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 480.000,00
zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr
2112E relacji Młogoszyn - Ktery- odcinek Siemienice – Ktery -Etap II”. Są to pieniądze tutaj
na zwiększeniach z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i patrząc na przetarg, który był
rozpisany półtora miesiąca temu, który został już rozstrzygnięty, około trzydziestu paru procent
kwoty przetargowe są wyższe aniżeli w zeszłym roku. Dlatego też, tak przeliczając zwiększamy
na te poszczególne drogi, które mamy w tym roku do zrealizowania, żeby specjalnie nie
zwoływać sesji. Zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 20 tys. zł na zadanie
inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku
- 450 mb”. Jest to droga między wiaduktem w Kaszewach – Kolonii dochodząca do
składowiska odpadów. Zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 345 tys. na zadanie
inwestycyjne. Też przebudowa naszych dróg gminnych. Jest to droga w Kaszewach Dwornych
- 650 mb, droga w Krzyżanówku przez las do składowiska odpadów – 570 mb, droga w
Złotnikach – 280 mb i droga we Władysławowie – 510 mb oraz droga w Rustowie. I tutaj już
po przetargu wiemy, że nam zabrakło 345 tys. zł. Żeby podpisać umowę z firmą, musimy
zabezpieczyć te środki finansowe. Dopiero będziemy mogli podpisać umowę. Dzisiaj po sesji
bądź jutro przedstawiciel firmy która wygrała – PRD do nas dojedzie. W dziale 900
zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 20 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn.
„Zakup i montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego w Mieczysławowie przy drodze 702. Tam
inwestycję mieliśmy zaplanowaną na 2017 rok. Bardzo się ciągnie ta inwestycja długo.
Prawdopodobnie ma zakład energetyczny problemy z uzgodnieniem inwestycji w pasie drogi
wojewódzkiej 702. Następnie, w dziale 926 zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę
120 tys. zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i
urządzeń sportowych. Są to środki finansowe, które będą niezbędne do pozyskania z funduszy
unijnych i odmulenia, i zagospodarowania stawów w Kterach, Marcinowie, Pawłowicach i w
Konarach.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/221/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok
została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021.
Przewodniczący Rady Gminy – radni z projektem uchwały zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – te zmiany w tej uchwale są, powiem króciutko, są jednym
słowem, następstwem zmiany uchwały „3a”.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/222/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyżanów na lata 2018-2021 została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
3c. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy – radni zapoznali się z projektem uchwały. Czy są jeszcze jakieś
głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jak co roku, taką podejmujemy o braku wyrażenia zgody na
wyodrębnienie tego funduszu. Ażeby tak, jak wcześniej co roku uzasadniałem, również w tym
roku chcę uzasadnić pod tym kątem, że nie chcemy tych środków finansowych wyodrębniać,
rozdrabniać po 10, 11, po 12 tys. zł, bo i tak za takie pieniądze niewiele można zrobić, a w
sumie w skali całej gminy są to środki 425 tys. zł, których nie chcemy rozdrabniać, tylko zrobić
jedną czy dwie inwestycje większe.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
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Uchwała Nr XXII/223/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2019 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
3d. podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący Rady Gminy – radni zapoznali się z projektem uchwały na posiedzeniach
Komisji. Czy są głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski - tą uchwałę, którą musimy podjąć, w sumie ona nic nowego nie
wnosi. Okręgi wyborcze zostają po staremu.
Następnie odczytał załącznik do uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/224/2018 w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została
podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
3e. podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący Rady Gminy – radni zapoznali się z projektem uchwały na posiedzeniach
Komisji. Czy są głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – też tutaj będzie bez zmian, tak, jak w poprzednich wyborach.
Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.
Po odczytaniu załącznika do uchwały, Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział – pozostawiamy
siedzibę obwodowej komisji wyborczej w remizie OSP Wały B. Dlatego mówię
„pozostawiamy”, bo były wcześniej takie przesłanki ze względu na takie trudności techniczne,
jeżeli chodzi o internet. Myśleliśmy o szkole w Mieczysławowie, ale pozostawiamy tutaj w tym
miejscu, żeby nie było jakichś tam nowych zmian i jakichś niepewności.
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Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/225/2018 w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody
głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
3f. 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.
Przewodniczący Rady Gminy - radni zapoznali się z projektem uchwały na posiedzeniach
Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Izabella Sobolewska – uchwała będzie
konsekwencją uchwały podejmowanej przez państwa dot. zmian w budżecie Gminy
Krzyżanów. I tutaj zwiększenie kwoty o 120 tys. zł jest w ramach dotacji, która będzie
przeznaczona na realizację zadań publicznych objętych Programem współpracy. Do tej pory
mieliśmy w Programie zapisaną kwotę 123 tys. zł. Zwiększamy ją o 120 tys. zł (wypowiedź
słabo słyszalna). Tym razem ta kwota przeznaczona na dotacje wynosi 243 tys. zł. Tylko o tą
kwotę zmienia się Program i ta uchwała.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/216/2018 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 19 do nin. protokołu.
3g. udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie
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ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Przewodniczący Rady Gminy – radni zapoznali się z projektem uchwały na posiedzeniach
Komisji. Czy są głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przedstawiając projekt uchwały, Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – zgodnie z
nowelizacją Karty Nauczyciela, wymiar pracy psychologa, pedagoga, logopedy, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych nie może przekraczać 22 godziny, a w poprzedniej
uchwale wymiar ten był wyższy. Dlatego też, tą uchwałę podejmujemy i ze względu na to, że
jest stan likwidacji gimnazjów, tutaj też musimy dokonać zmian, jeżeli chodzi o tygodniowy
wymiar obniżki zajęć, bo dotychczas nie mieliśmy dwóch zapisów, jeżeli chodzi o liczbę
uczniów w szkole.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/227/2018 w sprawie udzielenia 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. 12
głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
3h. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2018”.
Przewodniczący Rady Gminy - radni zapoznali się z projektem uchwały na posiedzeniach
Komisji. Czy są głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli chodzi o tą uchwałę, mamy obowiązek jej uchwalenia
corocznie. Na tego typu zadania w gminie naszej mamy zabezpieczonych 89 tys. zł w skali
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rocznej. I może tak pokrótce powiem, w schronisku na dzień 26 mieliśmy dwadzieścia
dziewięć psów. Stawka za jednego psa na dobę opieki tj. 7 zł + VAT, czyli wychodzi 8,61 zł.
Takim schroniskiem jest Schronisko w Łodzi. Byli sporo tańsi aniżeli np. Kotliska. Dlatego też,
jest ta Łódź. Odłapanie psa oraz transport do Schroniska tj. 125 zł + VAT, czyli 153 zł nas
kosztuje. Jeżeli jest taka sytuacja, że zgłaszamy danego psa bezdomnego, przyjedzie odłapywać
i tego psa już nie ma, bo też nieraz tak jest, to wówczas za taki pusty przejazd musimy zapłacić
100 zł + VAT, czyli 123 zł. Także, są to duże środki, tj. prawie 100 tys. zł. Dlatego też,
odłapujemy naprawdę tylko tam, gdzie jest duża potrzeba.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/228/2018 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok
2018” została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
3i. odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanów.
Przewodniczący Rady Gminy – radni z projektem uchwały zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/229/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanów została
podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
3j. powołania Skarbnika Gminy Krzyżanów.
Przewodniczący Rady Gminy – radni z projektem uchwały zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są głosy?
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – z racji tej, że tutaj to odwołanie pani Skarbnik zbiega się z końcem
kwietnia, gmina nie może być w sumie ani jednego dnia bez skarbnika, dlatego też, jest ta
uchwała powołująca skarbnika z dniem 1 maja. I tutaj na miejsce skarbnika proponuję panią
Emilię Widawską, która razem z panią Hanią współpracowała, była jej zastępcą, przyglądała
się tej pracy, i myślę, że będzie najbardziej odpowiednią osobą, nie jest to łatwa funkcja, i nie
jest to łatwa praca. Kwalifikacje, które są, że tak powiem, niezbędne do bycia skarbnikiem,
pani Emilia posiada.
Uczestnicy sesji wyrazili swój aplauz dla nowo wybranej pani Skarbnik poprzez klaskanie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała Nr XXII/230/2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krzyżanów została
podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – pani Skarbnik, proszę przyjąć gratulacje. Życzę
odnalezienia się na stanowisku, wszystkiego najlepszego.

Ad. 4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi
o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy - radni zapoznali się z informacją na posiedzeniach Komisji.
Czy są jeszcze głosy, uwagi?
Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na
obszarze województwa łódzkiego została przyjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Informacja stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z
organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – radni ze sprawozdaniem zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2017 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – radni ze sprawozdaniem zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Wójt Gminy T. Jakubowski – my tutaj jako samorząd mamy pewne widełki. Widełki te mówią
o pewnym wynagrodzeniu. Jeżeli dany nauczyciel czy to stażysta, czy kontraktowy, czy
mianowany, czy dyplomowany nie osiągnie pewnego dochodu w skali rocznej, wówczas gmina
musi na koniec roku takie środki finansowe brakujące wypłacić. I tutaj nauczyciel stażysta,
gdzie mieliśmy jeden etat, brakło temu nauczycielowi 1364 zł. Także, na koniec roku
musieliśmy nauczycielowi tyle wypłacić. Jeżeli chodzi o następny stopień awansu
zawodowego, to nauczyciel mianowany, gdzie jest takich etatów trzynaście. Ci nauczyciele
mianowani nie zarobili, tak krótko mówiąc, 7823 zł. I te 7823 zł, które powinny być, że tak
powiem, rozdysponowane, wypłacone tym nauczycielom, na koniec roku podzieliliśmy na te
trzynaście etatów i zostały wypłacone. Pozostałe stopnie awansu zawodowego, czyli
dyplomowany i kontraktowy osiągnęli dochody takie, jak są wg Karty Nauczyciela.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krzyżanowie za 2017 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – radni ze sprawozdaniem zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są głosy, uwagi?
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
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Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy
zastępczej za 2017 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – radni ze sprawozdaniem zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Gminie Krzyżanów w 2017 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – radni ze sprawozdaniem zapoznali się na posiedzeniach
Komisji. Czy są jeszcze głosy, pytania?
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Ad. 10. Przyjęcie protokołu nr XXI/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2018
roku.
Protokół nr XXI/2018 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w
biurze Rady.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.
Protokół nr XXI/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2018 roku został przyjęty
jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.
Ad. 11. Sprawozdanie z działalności między sesjami:
a)

Wójta Gminy,

b)

Przewodniczącego Rady Gminy.

11a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy.
Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu.
11b. 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,
- kontaktował się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dot. mieszkańców,
- brał udział w posiedzeniach Komisji,
- uczestniczył w uroczystości gminnej z okazji Dnia Kobiet,
- uczestniczył w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy
Krzyżanów.

Ad. 12. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Zygmunt Jasiński – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja
chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi pana Wójta, który mówił o nieprawidłowościach
związanych z wytyczeniem drogi nad wiaduktem. Z chwilą, kiedy budowano wiadukt i między
innymi przedłużono pewien odcinek drogi, okazało się, że ta droga została wybudowana w
moim polu. A teraz się okazuje i ja mając stary plan udowodniałem, że ja mam rację.
Jeździliśmy z panem Wójtem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i
udowodniałem im, że powinni mi zapłacić odszkodowanie, bo przesunęli się w pas mojego
pola. A teraz się okazuje, że (wypowiedź słabo słyszalna), że droga została wybudowana w
pasie Nadleśnictwa. A gdzie jest prawda? Zawsze miałem pretensje, że ta droga zajeżdżona w
wielkiej, można powiedzieć, w paruset metrach, jest zajeżdżona w moim polu. I tak to jest
właśnie w dokumentach, które ja posiadam. A na dzień dzisiejszy jest odwrotnie, że będę teraz,
o ile będzie budowana ta droga, to muszę dać zezwolenie na budowę w moim polu. Wiecie,
jakie absurdy, co to się dzieje na chwilę obecną? Kiedyś, kiedy geodeta wyznaczał granicę, to
ona była święta. Natomiast dzisiaj, kiedy składam wniosek do Agencji, to w jednym roku
uznają mi, że za mało zgłosiłem, tzn. działka, która ma 4 ha mogła mieć 4,15. W następnym
roku, kiedy zgłaszam, to się okazuje, że nie ma 4,15 tylko ma 3,90, czyli co roku działki ulegają
zmianie. To znaczy, że pomiary to są, można powiedzieć, wzięte na jeden rok, nie są trwałe,
można powiedzieć, na całe życie. I dlatego też, tą sprawę panie Wójcie, należałoby ustalić, bo
ja posiadam dokumenty, które mówią mi, jak wygląda pas drogi. W dniu dzisiejszy jest nieco
inaczej. Dlatego też, to przedsięwzięcie które będzie robione, to bym bardzo prosił, żeby ono
było zrobione tak rzetelnie. Ja tutaj nie próbuję kwestionować tego, że jestem za budową, ale
że podlega prawidłowościom. Tak powinno się ją wybudować, która dawałaby właściwe
znamiona tej drodze.
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W dalszej części swojej wypowiedzi, radny poinformował o działaniach Stowarzyszenia
Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów, a na zakończenie wypowiedzi pogratulował pani
E. Widawskiej, życzył dobrej współpracy i wieloletniej pracy oraz złożył wszystkim obecnym
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – panie Przewodniczący, panie Wójcie,
Wysoka Rado, proszę państwa, kolejna droga, kolejny problem. Ja mówię o drodze powiatowej.
Mamy problem tam na Siemienicach, na Kterach. Teraz, no, chcemy zrobić drogę powiatową
tam przy wysypisku. Pan Zygmunt ma pretensje, że w jego polu. No, ale przecież to nie nasza
droga. A co Powiat w tym momencie robi? Powiat nie ma swojego geodety? Gdzie ma swoje
plany? No, to Powiat nie wie, że u Jasińskiego w polu droga przechodzi? A to wszystko, że tak
powiem, na głowę naszego Wójta spada. No, także uważam, że trochę Powiat w tym momencie
powinien ruszyć się, żeby tą sprawę wyprostować.

Ad. 13. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poinformował Radę Gminy, że Wójt Gminy
Krzyżanów przyznał dotację w wysokości 39.000 zł Ludowemu

Klubowi Sportowemu

„Bzura” Młogoszyn na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, tj. organizację szkolenia i
zawodów, udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy
Krzyżanów oraz przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników Klubu.
Pismo Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 22 lutego 2018 r. stanowi załącznik nr 31 do nin.
protokołu.
Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – mam pytanie do pana Wójta. Panie Wójcie,
odnośnie budowy tej linii wysokiego napięcia. Wiem, że tam jakieś ekspertyzy były przez firmę
pokazywane odnośnie wpływu na środowisko, czy jaki to będzie miało wpływ. Ta linia biegnie
nad polami i to nawet nad niektórymi, gdzie jest dobry gatunek gleby. I nie wiem, czy
mieszkańcy mogą, po prostu mają obawy, czy mogą się opierać na ekspertyzach firmy które
przekazuje, gdzie wiadomo, oni zawsze na swoją korzyść będą przekazywali informację. Czy
ewentualnie, ewentualnie, czy gmina będzie mogła zrobić taką ekspertyzę: jaki to wpływ na
środowisko i (wypowiedź słabo słyszalna) linia wysokiego napięcia.
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Wójt Gminy T. Jakubowski – ja myślę, że w coś trzeba wierzyć i tym ludziom też należy
wierzyć, bo to jest Spółka, nie robią pierwszej linii, pewnie nie ostatnią. Ekspertyza, to są
następne pieniądze. Ekspertyza, to nie jest 2, 3 tysiące ani 5, ale podejrzewam, że to będzie
sporo większy pieniądz. Nie wiem, czy to będzie, możemy zrobić takie rozeznanie, tutaj
pracownicy mogą robić, zresztą, robili rozeznanie, jakie są, że tak powiem, skutki założenia
takiej linii energetycznej. Pan Darek Moszczyński tym się zajmował. Jak ktoś jest, że tak
powiem, bardziej ciekaw, to prosimy wejść do pana Darka, jakie wiążą się, że tak powiem,
skutki z byciem tej linii na danej działce. Tam jest strefa ochronna, bodajże 21 m od tej linii
energetycznej. Z tego co mówiono, to 3 m w odległości tej linii są jakieś tam promieniowania,
linie, że tak powiem, niezbyt przyjazne dla środowiska. Coś więcej, jakby ktoś chciał, to
prosimy wejść do pana Darka. Nie wiem, czy taka firma Energa Invest, która jest firmą
projektową, może się na jakichś sfałszowanych ekspertyzach opierać. Oni chyba mają
świadomość, że to jest poważne zadanie.
Pani B. Gałecka – (wypowiedź słabo słyszalna) i te ekspertyzy nie są jednakowe (wypowiedź
słabo słyszalna).
Wójt Gminy T. Jakubowski – być może zrobimy rozeznanie, no, wiem, że ile ludzi tyle zdań.
No, przy elektrowniach wiatrowych też były różne i są różne (wypowiedź słabo słyszalna).
Pani B. Gałecka – (wypowiedź słabo słyszalna).
Sołtys sołectwa Kaszewy – Kolonia Daniel Miniszewski – panie Wójcie, mieszkańcy, ostatnio
też pan Grzegorz Kubiak zwracał się do mnie z taką prośbą o wycięcie gałęzi drzew tutaj
(wypowiedź słabo słyszalna) po prawej stronie tej gminnej. Te gałęzie się porozrastały
(wypowiedź słabo słyszalna).

Pan Bogdan Wosiecki – mam cztery pytania. Dlaczego sesja odbywa się tutaj w tej ciasnocie?
Ja zwracałem się, że jest wygodna sala w GOKiS. Tam by można było swobodnie odbywać
posiedzenia. Tam ci ludzie by mogli wygodnie usiąść (wypowiedź słabo słyszalna). Drugie
pytanie, czy odbyła się już rozprawa w NSA odnośnie pałacu w Młogoszynie i czy poprawiona
została skarga kasacyjna, która jest źle napisana krótko mówiąc i ona nie gwarantuje nam, że
wygramy rozprawę, a dokumenty, materiały nadal są u pana […] i czekają. Jak się nie odbyła
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jeszcze, to wziąć i napisać. Trzecia sprawa, przepraszam czwarta, dlaczego Wójt nie podał w
Biuletynie Informacyjnym, że

Prokurator Rejonowy rozpoczął, wydał postanowienie, w

którym rozpoczął śledztwo w sprawie przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków przez
Wójta Gminy, tj. z art. 231 kk i z art. 459 kpk?
Wójt Gminy T. Jakubowski – zacznę od czwartego pytania odnośnie Prokuratury Rejonowej.
Nic nam na tą chwilę nie wiadomo panie Wosiecki. Żadnej informacji nie dostaliśmy, żadnego
zapytania też do naszej gminy nie było kierowanego. Nie wiem, skąd ma pan takie informacje.
W każdym razie, nic nam nie wiadomo. Pewnie by nas poinformowano na tą chwilę.
Pan B. Wosiecki – pewnie nie rozpoczęli.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ale pan mówi, że rozpoczęli.
Pan B. Wosiecki – rozpoczęli dochodzenie jest (wypowiedź słabo słyszalna).

Wójt Gminy T. Jakubowski – nic nie wiem na tą chwilę. Jeżeli chodzi o pałac w Młogoszynie,
to poproszę panią Agnieszkę Wójkowską, która się zajmuje tutaj tą sprawą. Podejrzewam, że
czy by tą skargę pisał pan, czy inny mecenas, to ta sprawa większych szans powodzenia nie ma
… (wypowiedź przerwana przez pana B. Wosieckiego).
Pan B. Wosiecki – ma, można udowodnić funkcjonalność (wypowiedź słabo słyszalna).
Przewodniczący Rady Gminy- proszę pozwolić nam odpowiedzieć na pytanie.
Wójt Gminy T. Jakubowski – ale odpowiedzieć mogę? Jeżeli chodzi o dowody, które posiada
pan […], prosiliśmy kilkakrotnie i na piśmie nawet prosiliśmy o udostępnienie tych
dokumentów, dowodów w sprawie. No, na tą chwilę pan […] nam nie udostępnił. Jeżeli chodzi
o sesję, która się odbywa w tej ciasnocie, znaczy, ja uważam, no, nie było jakichkolwiek tutaj
uwag co do sesji. Sesja trwa godzinę, do półtorej, sprawnie przebiega. Radni wszystko słyszą,
są poinformowani, sołtysi też nie mają uwag. Także, nie widzę powodów, żeby przenosić na
siłę.
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Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak – jeżeli chodzi o rozprawę przed NSA, to nie
dostałam żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Niestety, czas oczekiwania na rozprawę jest
bardzo długi. To się potwierdza w tej sprawie. Jeżeli chodzi o uzupełnienie skargi kasacyjnej,
ja zawsze deklarowałam, że jeżeli będą nowe dokumenty, to ja bardzo chętnie skargę kasacyjną
uzupełnię. Niestety, żadnych dokumentów w tej sprawie nie dostałam, które mogły (wypowiedź
słabo słyszalna). Tak, jak pan Wójt powiedział, prosiliśmy pana […], jeżeli ma dokumenty o
przekazanie. Niestety, nic nie wpłynęło.
Pan B. Wosiecki – przecież możecie do niego dojechać (wypowiedź słabo słyszalna). To jest w
interesie Wójta nie […].
Ad. 14. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 10.00 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął sesję słowami: „zamykam XXII 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
Jawność wyłączyła:
Insp. D. Idziak

